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 األول  الفصل

 سيناء جبل  لرهبان )ص( محمد النبي عهد
 [ هللا رسول محمد  من[

منِ  هللاِ  مِ بِس   ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

َخةُ  دِ  ِسِجلِّ  نُس  د   َكتَبَهُ  ال عَه    إِلَى  َوَسلََّم، َعلَي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ، َعب دِ  ب نُ  ُمَحمَّ

 النََّصاَرى.  َكافَّةِ 

د   َكتَبَهُ  ِكتَاب   اَهذَ  َمِعينَ  النَّاِس  َكافَّةِ  إِلَى هللاِ  ب دِ عَ  ب نُ  ُمَحمَّ   يرا  ذِ َونَ بَِشيرا   أَج 

تََمنا   ة   هللاِ  َعلَى ِللنَّاِس  يَُكونَ  ِلئاَلَّ  َخل ِقهِ  فِي هللاِ  َوِديعَةِ  َعلَى َوُمؤ    بَع دَ  ُحجَّ

ُسِل،  َحِكيما . َعِزيزا    هللاُ  َوَكانَ  الرُّ

َرانِيَةِ  ِدينَ  يَن تَِحلُ  ن  مَ  َوِلَجِميعِ  ِملَّتِهِ  ألَه لِ  هُ َكتَبَ  ِِ  ِمن   النَّص    َمَشاِرِق

َر     َمع ُروفَِها  وَعَجِميَّها، فَِصيِحَها وبَِعيِدَها، قَِريبَِها  َوَمغاِربَِها، ِض األ 

ُهوِلَها، د ا. لَُهمُ  ُجِعلَ  ِكتَابا   َوَمج   َعه 

دَ  نََكثَ  فََمن   دِ  َكانَ  أََمَرهُ  َما عَدَّىوتَ  َغي ِرهِ  إِلَى َوَخالَفَهُ  فِيهِ  الَِّذي ال عَه   ِلعَه 

تِرا   َوبِِدينِهِ  نَاقِضا   قِهِ َوِلِميثَا نَاِكثا   هللاِ  تَه  ِجبا ،  َوِللَّع نَةِ  ُمس  تَو    َكانَ  ُسل َطانا   ُمس 

ِلِمينَ  ِمنَ  َغي َرهُ  أَم   ِمنِيَن.  ال ُمس   ال ُمؤ 

تََمى َوإِذَا َران   أَو   َواد   أَو   َجبَل   فِي َسائِح   أَو   َراِهب   اح  ل   أَو   ُعم    أَو   َسه 

ل   ،ي  بَ  أَو   َرد نَة   أَو   َرم  ، ِمن   أَُكونُ  فَأَنَا عَة    َعدُّو   ُكلِّ  ِمن   َعن ُهم   ذَابّا   َوَرائِِهم 

َوانِي بِنَف ِسي لَُهم   تِي. َوأَهلُ   يَرِعيَّتِ  أِلَنَُّهم    َوأَت بَاِعي، ِملَّتِي َوأَه لِ   َوأَع   ِذمَّ

َذَى َعن ُهمُ  أَع ِزلُ  َوأَنَا ِملُ  الَّتِي ال ُمَؤنِ  فِي األ   ال ِقيَامِ  ِمنَ  دِ َعه  ال   أه لَ  تَح 

ء   َعلَى إِك َراه   َولَ  َجب ر   َعلَي ِهم   َولَي سَ  نُفوسُُهم   َطابَت   َما إِلَّ  بِال َخَراجِ،  َشي 

 ذَِلَك. ِمن  

قُف   يُغَيَّرُ  َولَ  بانِيَّتِهِ  ن  مِ  َراِهب   َولَ  أُسقُِفيَتِهِ  ِمن   أُس    ِمن   َجليس   َولَ  َره 

َمعتِهِ  دَمُ  َولَ  ِسياَحتِِه. ِمن   سائِح   َولَ  َصو    َكنائِسِهم   بُيُوتِ  ِمن   بَي ت   يُه 

ء   يَد َخلُ  َولَ  َوبِيَِعِهم   ِجد   بِناءِ  فِي لَكنائِسِهم   ِِمّما  َشي   َمنَاِزلِ  فِي َولَ  َمس 

ِلِميَن. دَ  نََكثَ  فَقَد   ذَِلكَ  فَعَلَ  وَمن   ال ُمس   هللاِ. َرُسولَ  َوَخالَفَ  هللاِ  َعه 

َملُ يُ  َولَ  بَانِ  َعلَى ح  ه  يَة   يَتَعبَّدُ  َمن   َولَ  َواألََساقِفَةِ  الرُّ   َغراَمة ،  َولَ  ِجز 

فَظُ  َوأَنَا تَُهم   أَح  ، أَو   بَّر   ِمن   َكانُوا أي نََما ِذمَّ ر  قِ  فِي بَح  ِِ ِر  َوال َمغ ِرِب،  الَمش 

تِي  فِي َوُهم   َوالَجنُوِب، َمالِ َوالشَّ   َمك ُروه . كُلِّ  ِمن   نِيَوأََما  َوِميثَاقِي ِذمَّ

ا  يَل َزُمُهم   لَ  ال ُمبَاَرَكةِ  َوال َمَواِضعِ  ال ِجبَالِ  فِي يَن فَِردُ  َمن   َوَكذا َرُعونَ  ِممَّ   يَز 
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نِهِ  يُشاَطُرونَ  َولَ  ُعُشَر، َولَ  َخراجَ  لَ  مِ  ِلَكو   ِعن دَ  ويُعَانُونَ  ، َواِهِهم  أَف   بَِرس 

دَّب   ُكلِّ  ِمن   َواِحد   قَد ح   قِ بِإِط الَ  الغَلَّةِ  إِد َراكِ  مِ  إِر  .  بَِرس   أَف َواِهِهم 

ب   فِي بُِخُروج   يُل َزُمونَ  َولَ  ية   قِيَام   َولَ  َحر  َحابِ  ِمن   َولَ  بِِجز   أَص 

والِ  ِوي َوذَ  الَخَراجِ  َم  ا لتَِّجاَراتِ َوا َوال عَقَاَراتِ  األ  ثَرَ  ِممَّ   َعَشرَ  اث نَي   ِمن   أَك 

هما   .   ُكل فِي َحَجَمةِ ال  بِ  ِدر   َعام 

  ِهيَ  بِالَّتِي إِلَّ “ ال ِكتَابِ  أَه لُ  يَُجادَلُ  َولَ  َشَططا   ِمن ُهم   أََحد   يَُكلَّفُ  َولَ 

َسُن، فَضُ  أَح  َمِة،ا  َجنَاحُ  لَُهم   ويُخ  ح    َحي ثَُما  ال َمك ُروهِ  أَدَبُ  َعن ُهم   ويَُكفُّ  لرَّ

 َحلُّوا. َوَحي ثَُما  َكانُوا

َرانِيَةُ  َصاَرتِ  َوإِن   ِلمِ  ِعن دَ  النَّص  ِكينَُها ”ِرَضاَها“ فََعلَي هِ  ال ُمس   ِمنَ  َوتَم 

  َخالَفَ  َوَمن   َها،ِدينَ َهَوى َمن   َوبَي نَ  بَي نََها يُحيلُ  َولَ  بِي عَتَِها، فِي الصَّالةِ 

دَ  تََمدَ وَ  هللاِ  َعه  دِّ  اع   ولَهُ.ُس َورَ  ِميثَاقَهُ  َعَصى فَقَد   ذَِلكَ  ِمن   بِالّضِ

ةِ  َعلَى ويُعَانُونَ  ، بِيَِعِهم   َمَرمَّ   َعلَى  لَُهم   َمعُونَة   ذَِلكَ  َويَُكونُ  َوَمَواِضِعِهم 

ِد. َوفَعَاِلهم  ِدينِِهم  بِالعَه 

ِلمونَ ال   بَلِ  ِسالَح ، بِثِق لِ  ِمن ُهم   أََحد   يُل َزمُ  َولَ    يَُخاِلفُون  َولَ  َعن ُهم   يَِذبُّونَ  ُمس 

دَ ال عَ  َهذَا ِضي السَّاَعةُ   تَقُومُ  ِحينِ  إِلَى أَبَدا   ه   الدُّن يَا.  َوتَم 

دِ  بَِهذَا وَشِهدَ  د   َكتَبَهُ  الَِّذي ال عَه    َعلَي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  هللاِ  َعب دِ  ب نُ  ُمَحمَّ

  أَث بَتَ  ن  مَ  َعلَي هِ  لَُهم   َشَرطَ  َما بَِجِميعِ  َوالَوفَاءِ  َصاَرىالنَّ  ِلَجِميعِ  َوَسلَّمَ 

َمهُ   آِخَرهُ.  وَشَهادَتَهُ  اس 

 الشُُّهوِد: أَس مـَـــاءُ 

 / الَخطَّابِ  ب نُ  َعمرُ  / قَُحافَة أبِي ب نُ  بَك ر   أَبُو / َطاِلب   أبِي بنُ  علي  

/  ب نُ  ُعث َمانُ  داِء/ أَبُو َعفَّان    / َمس عُود   ب نُ  هللا عبدُ  /  ُهَري َرةَ   بُوأَ  الدَّر 

  /  َحَسن   ب نُ  العَِظيم َعب دُ  / ثَابِت   ب نُ  َحاِرثُ  / الُمطَِّلبِ  ب دِ عَ  ب نُ  َعبّاسُ 

بَي رُ  / َعبَّاس   ب نُ  فَُضي لُ  امِ  ب نُ  الزُّ وَّ َِ   ب نُ  دُ َسع   / هللا َعب دِ  ب نُ  َطل َحةُ  / الَع

بُوَحنيفَ iأ  / ثَابِت   بنُ  َزي د   / نَِفيس   ب نُ  ثَابِتُ  / ةَ ُعبادَ  ب نُ  َسع دُ  / ُمعاذَ    ب نُ  ةَ َِ

رو   ب نُ  هللاِ  َعب دُ  / قَُرِشّي   ب نُ  ُمعَظَّمُ  / ُعبَيَّةَ  ب نُ  َهاِشمُ  / ُعبَيَّةَ    ب نِ  َعم 

 ال عَاِص 

   / ياِسين   ب نُ  َعاِمرُ 

دَ  َهذَا َطاِلب   بِيأَ  ب نُ  َعليُّ  َوَكتَبَ  هِ  ال عَه  ِجدِ  فِي بَِخّطِ   هللاُ  َصلَّى النَّبِّيِ  َمس 

ِم، ِمنَ  الثَّاِلثِ  اِريخِ تَ بِ   َوَسلَّمَ   َعلَي هِ  َرةِ  ِمنَ  َسنَة   ثَانِي الُمَحرَّ  النَّبَِويَِّة.  ال ِهج 
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  السَّالَُم،  َعلَي هِ  ّيِ النَّبِ  بَِخت مِ  وُختِمَ  السُّل َطاِن. ِخَزانَةِ  فِي نُس َختُهُ  َوأُوِدَعت  

 َطائِِفّي .  أَديم   ِجل د   فِي توب  َمك   َوُهوَ 

  ِمنَ  هللاِ  ِعن دَ  َوُهوَ  ُطوبَى ثُمَّ  ،َوبُِشُروِطهِ  بِهِ  َعِملَ  ن  ِلمَ  ُطوبَى ثُمَّ  فَُطوبَى

اِجينَ   َربِِّه.  َعف وَ  الرَّ

لِ  َوفِي َص  َخةُ  َهِذهِ  ِمن هُ  الَمن قُولِ  األ   الشَِّريفِ  بالنِّيَشانِ  َجةُ الُمتَوَّ  النُّس 

 ِمنَ  نُِقلَت   الَّتِي َخةِ س  النُّ  ِمنَ  النَُّسَخةُ  َهِذهِ  نُِقلَت   ُصوَرتُهُ. َما َطانِّيِ السُّل  

َخةِ  ِمنِينَ  أَِميرِ  بَِخطِّ  ال َكائِنَةِ  النُّس  مَ  َطاِلب   أَبِي ب نِ  َعِلّيِ   ال ُمؤ  َههُ.  هللاُ  َكرَّ  َوج 

رِ  َم  نِ بِ  نَافِذا   َزالَ  لَ  السُّل َطانِي  الشَِّريفِ  بِاأل    السُّب َحانِّيِ،  ال ُمِعينِ  عَو 

بانِ  ةِ َطائِفَ  بأَي ِدي وُوِضعَت   ه  نِ  ِسينَا ُطورِ  بَِجبَلِ  القَاِطنِينَ  الرُّ   ِلَكو 

َخةِ  َخة   ِمن   الَمن قُولَةِ  النُّس  ِمنِينَ  أَِميرِ  بَخطِّ  نُس   َسنَدا   َوِليَُكونَ  َضائِعَة ، الُمؤ 

َهدُ  َما  َعلَى ِجالَّتُ  والُمَربَّعاتُ  السُّل طانِيَةُ  ال َمَراِسيمُ  بِهِ  تَش    فِي  الَّتِي والّسِ

بوَرةِ.  الطَّائِفَةِ  أَي ِدي  الَمز 

لِ  َعنِ  نُِقلَت   ُصوَرة   َص  لِ  بِدُونِ  األ  ِل. الفَض   َوالَوص 

قَهُ  عَفُ  نَمَّ َمدَ  ب نُ  نُوح   البَاِري ِعبادِ   أَض  َن صَ  أَح  .األ   اِريُّ

رَ  القَاِضي روَسةِ  بِمص   َعن ُهَما،  َعفَا  الَمح 

ِ   َمُختوم   تَدير   بَِخت م   ذَاكَ هَ  ثِقَتُهُ  ُمس 

َمدُ  نُوح    األَن َصـِاريُّ  أح 

لُهُ   َمَهر َشاِكلَةِ  َعلَى َضى أَص  َضاءُ  َهذَا ال ُمم   اإِلم 

قَهُ  رَ   ال قَاِضي ُمَحّمد   الفَِقيرُ  نَمَّ  لَهُ.  ِفرَ غُ  ال قَِديَمةِ  بِِمص 
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 الثاني الفصل

 فارس لنصارى )ص( حمدم النبي عهد
 ] هللا رسول محمد  من [

 ( peeAr  1946:  360-355 أربي النص  )أورد 

 لتعذر نظرا   اإلنجليزية باللغة  مكتوبة نسخة  عن  النص  تُرجم(

   ) ةالوثيق لهذه عربية نسخة أية على الحصول

 ســـالّم  عمـرو د. اإلنجليزي: النص  ترجم

 الرحيم  الرحمن هللا بسم

هِ  َمع ُروفا   لِكتَابُ ا َهذَا ِليَُكن   لُوبِهِ  بَِخّطِ د   بِـأَنَّهُ  نَّاِس،لا َسائِرِ  ِعن دَ  َوأُس   َعه 

َرانِيَّةِ  األَُممِ  ِلَجِميعِ  ُكتِبَ  قِيَّةِ  الِجَهةِ  فِي الدُّن يَا َسائِرِ  فِي القَاِطنَةِ  النَّص   الشَّر 

َِّصال   فِي انُواأَكَ  َسَواء   دَاِخلَُهَما، أَو   ِرَس،َوفَا العََربِ  ِلَجِزيَرةِ    ُمبَاِشر   اِت

ِمنِينَ  ِلِمي  بِالُمؤ  ، بَِعيِدينَ  أَو   َن[]الُمس   َمع ِرفَة   لَدَي ِهم   أََكانَت   َوَسَواء   َعن ُهم 

ِمنِينَ  ِلِميَن[ بِالُمؤ  . َمع ِرفَة   لُهم   َتَُكن   لَم   أَم   ]الُمس  دَ ا َهذَا إِنَّ  بِِهم    ُهوَ  لعَه 

ِلِمينَ  َعلَى  يَتَعَيَّنُ  َماكَ  بِالطَّاَعِة، َجِدير    َمن   َوُكلُّ  بِِه. وا يَع َملُ   أَن   قَِاَطبة   الُمس 

تَبَرَ  دِ  َهذَا فِي َجاءَ  بَِما العََملُ  َواِجبِهِ  ِمن   أَنَّ  اِع    َصِحيح   فَإِيَمانُهُ  العَه 

تَ  الَِّذينَ  التَّق َوى أَه لِ  َكإِيَمانِ  اأَ  ذَِلَك. َعلَى الَجَزاءَ  أ ِهلُونَ يَس  دَ  َمن   مَّ   تَعَمَّ

ِريفَ  ِد، فِي َجاءَ  َما تَح  دََراهُ، ل غَاهُ أَ  أَو   العَه    فِيهِ  َما َوَعَصى َخالَفَهُ  أَو   َواز 

دِ  نَاِكثا   َسيُع تَبَرُ  فَإِنَّهُ  ُمعَاَكَستِِه، فِي َوتََمادَى أََواِمَر، ِمن    . َوِميثَاقِهِ  هللاِ  ِلعَه 

تَِرم   لَم   َمن   ِوُكلُّ  تَِحقُّ  فَإِنَّهُ  الِكتَابَ  اَهذَ  يَح   أََكانَ  َسَواء   الَجَزاِء، نَف سَ  يَس 

ِعيَِّة، ِمن   َكانَ  أَم   َحِاكما   ِلما   الرَّ َرانِيّا    أَم   ِكاَن، َوِرعا   ُمس  ِمنا . نَص     ُمؤ 

لف تِتَاحِ  لِ  الِميثَاقَ  َهذَا ِِ تِهِ  هللاِ  بَِحو  ،  إِيَّاَها  َمنََحنِي  الَِّذي تَعَالَى  َوقَوَّ   بِالَحّقِ

  َعلَي هِ  َشِهدَ  َول قَب ِلي ِمن   األَن بِيَّاءِ  ن  مِ  أَي   يُع ِطهِ  لَم   َغِليظا   ِميثَاقا   أُع ِطي

بُوَن. الَماَلئَِكةَ  تِي أَف َرادِ  ِمن   َواِحد   ُكلَّ  فَإِنَّ  َهذَا َوَعلَى الُمقَرَّ  ُمل َزم   أُمَّ

رُ  بَِما َوالعََملِ  تَِجابَةِ بِاِلس     الِميثَاِق. َهذَا فِي هُ أَُسّطِ

ِلِمينَ  ُكلِّ  َعلَى فَاعِ  ِمن   يَتَِّخذُوا أَن   ينَ الُمتَّقِ  الُمس  ِمنِينَ  َعنِ  الدِّ   الُمؤ 

، ُمل ِزما   َواِجبا   ]النََّصاَرى[   أَم   قَِريبِينَ  َكانُوا، أَي نََما يَُساِعدُوُهم   َوأَن   لَُهم 

ِض  ُكلِّ  َوفِي ِديَن،بَِعي   َوأَد يَِرةِ  َمعَابِِدِهم   ِحَمايَةُ  َعلَي ِهم   ى؛النََّصارَ  أَر 

بَانِ  ؛ ِهم  ُره  لِ  فِي بِِه، يُوَجدُونَ  َمَكان   ُكلِّ  َوفِي َوقََسِاوَستِِهم   فِي أَو   اُلسَّه 

ي  أَو   البَاِديَّةِ  فِي اُل َجبَِل، ِِ َراءِ  فِي الَحَضِر، ِف ِ  فِي أَو   الصَّح    َمَكان   أَّي
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مِ  َهُؤَلءِ  ِحَمايَةُ  َوَعلَي ِهم   بِِه. يُوَجدُونَ  آَخرَ  ،م  َوأَ  ِدينِِهم   فِي القَو  قا   َواِلِهم    َشر 

با ، را   َوَغر   َوبَّرا .  بَح 

تَِرامِ  َوبِقَد رِ  ِلِمينَ  اِح  قِيِرِهم   ال ُمس    َعن   يُدَافِعُوا أَن   َواِجبِِهم   ِمن   فَإِنَّ  ِلي، َوتَو 

ُروه   أَو   ُمِصيبَة   َحلَّت   َوإِذَا تِنَا،ِذمَّ  فِي أِلَنَُّهم   النَّاِس  لَئِكَ أُو   ، َمك   لَى عَ فَ  بِِهم 

ِلِمينَ  َغاثَتِِهم   َعلَي ِهم   َكَواِجب   يَُساِرُعوا أَن   الُمس  ، إِلِ  َرَعايَا  فَُهم   َوِحَمايَتِِهم 

تِي ِرَها يَأ تَِمُرونَ  أُمَّ ِلِميَن[]ال َويُبَاِدلُونَ   بِأَم  نَ  ُمس    .َوالُمَساَعدَةَ  العَو 

ِلِميَن[ َعلَى َوِلذَِلكَ  َهُروا أَن   ]الُمس  ُموُهم   اَحتِِهم ،رَ  َعلَى يَس    َويَح 

ِ  أََمامَ  َويَُساِعدُوُهم   تِدَاء   أَّي ، أَو   َخَطر   أَو   اِع  نَة  ء   أَيَّ  َعن ُهم   َويُِزيلُوا ِمح    َشي 

ي بِِهم   إِلَى  يَُؤدِّ .َوسَ  نَه  يَ  ِجبَايَةِ  َوِعن دَ  ل بِِهم  لَبُ  َُل  ةَ الِجز  ثَرَ  ِمن ُهمِ  ي ط  ا  أَك    ِممَّ

تَِطيعُونَ  ذَ  يَِجبُ  بَل   اَءهُ،دَ أَ  يَس    ُعن ف   دُونَ  َوِرَضاُهم   بُِمَوافَقَتِِهم   األُُمورِ  أَخ 

تِع َمال   أَو   ةِ. اِس  ذَى َوَل  بِنَايَاتُُهم   تَُمسُّ  َل  ِلل قُوَّ   ال ِقيَامِ  ِعن دَ  َستُُهم  قََساوِ  يُؤ 

،بِأَع مَ  َطَهدُونَ  َوَل  اِلِهم  ،َعادَاتِ  أَو   ِدينِِهم   بَِسبَبِ  يُض  ُكُهم   يَِجبُ  بَل   ِهم    تَر 

، َوَحَسبَ  ِعبَادَتِِهم   أََماِكنَ  فِي يُِريدُونَ  َكَما َصلََواتَُهم   يَُؤدُّونَ   ول  ُطقُوِسِهم 

دَمُ  بُ  أَو   تُه  ،َكنَائُِسهُ  تَُخرَّ ِلي َوَل  م  تَو  ر   أَو   َمنَِازِلِهم   َعلَى أََحد   يَس   ِمن   قَص 

ِجدا   اِمن هَ  ِليَتَِّخذَ  قُُصوِرِهم   َكنا   أَو   َمس  .  بِدُونِ  َمس    لَم   َمن   َوُكلُّ  ُمَوافَقَتِِهم 

تَثِل    قَد   كَ بِذَلِ  يَُكونُ  فَإِنَّهُ  أََواِمِري َوَخالَفَ  الِكتَاِب، َهذَا فِي َجاءَ  ِلَما يَم 

دَ  َهذَا  َعَصى رَ  َوَخالَفَ  لَهُ  كَّرَ َوتَـَن العَه   َوَرُسوِلِه.  هللاِ  أَم 

َخذُ  َل  بَعَةَ  يَفُوقُ  بَِما  ِمن ُهم   الَخَراجُ  يُـؤ    ِمن   ]ُمقَابِلََها[  أَو   دَنَانِيَر، أَر 

َوةِ، ِلِمينَ  َمالِ  بَي تِ  فِي َويُوَضعُ  الِكس  َرفُ  الُمس  . َويُص  ِهم    َوَل  ِلَصاِلح 

َخذُ  يَة   ِمن ُهم   تُؤ  نَاهُ  َما إِلَّ  ن َوة  عَ  ِجز  . فََرض  ارا   اأََكانُو َوَسَواء   َعلَي ِهم    تُجَّ

َحابَ  ، َوأَص  َوال  لُؤِ  َصيَّاِدي ِمن   أَو   البََراِري ُسكَّانِ  ِمن   َكانُوا أَم   أَم    الُّلؤ 

ِر، فِي َجارِ  ِلَمنَاِجمِ  َماِلِكينَ  أَو   البَح    أَو   ِة،الِفضَّ  أَوِ  الذََّهبِ  أَوِ  لَكِريَمةِ ا األَح 

، ِلعَقَاَرات   َماِلِكينَ  بَة  لَبُ يُ  َل  فَإِنَّهُ  ِخص  ثَرَ  ِمن ُهم   ط   َعَشرَ  اِث نَي   ِمن   أَك 

َهما .  ِدر 

ا ، يَُصلُّونَ  َوَل  النََّصاَرى، ِدينِ  َعلَى  لَي ُسوا الَِّذينَ  َوأَمَّ لَبُ  َصلََواتُِهم    فَيُـط 

بَعَةِ  أَدَاءُ  م  ِمن هُ  ا وَ  دََراِهَم؛ أَر  تِِهم   فِي ُهم   الَِّذينَ  أَمَّ لَبُ  فاََل  ِذمَّ ثَرَ  ِمن ُهم   يُط   أَك 

ا ُرهُ، تَمَّ  ِممَّ [ ِذك  َهما ،  َعَشرَ  اِث نَي   ُحدُودِ  فِي ]أَي   يَُكونُوا  أَن   َشِريَطةَ  ِدر 

. بَِقيَّةُ  يَق ُطنُ  َحي ثُ  قَاِطنِينَ  ِمِهم  ا قَو  تَ  َل  الَِّذينَ  الُمَسافُِرونَ  أَمَّ ونَ يَس   فِي  ِقرُّ

َرار   َويَتَـنَقَّلُونَ  َواِحد   َمَكان   تِم  ، َخَراجَ  فَاَل  ،بِاس   أََحدُُهم   َوِرثَ  إِذَا إِلَّ  َعلَي ِهم 
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ثا   َمامِ  فِيهِ  يَُكونُ  إِر  ِ ، َحظ   ِلْل  ِعي  ِريبَةِ  ِمنَ  الَواِجبَ  فَإِنَّ  َشر  ِعيَّةِ  الضَّ   الشَّر 

لَصُ  تَخ  ي ن  مَ  أَنَّ  َعلَى ِمن هُ. تُس  ِريبَةَ  يُـَؤدِّ ِضعَ  يَُكونَ  أَن   يَِجبُ  َل  الضَّ  َمو 

َدَاِء، َعلَى قُد َرتِهِ  َعدَمِ  َحالَةِ  فِي َشَطط   أَو   تَع نِيف    قُُصوُرهُ  تَُكونُ  َوَل  اأُل 

ِضعَ  َوثَِماُرهُ  ِغاَللُهُ   َوَل     َجَشع . أَو   َطَمع   َمو 

لَبُ يُ  َوَل  ِلِمينَ  بَِجانِبِ  لُوايُقَاتِ  أَن   النََّصاَرى ِمن   ط  دَاءِ  ِضدَّ  الُمس   الدَّيِن، أَع 

ِلِمينَ  أَنَّ  اَكمَ  ب   َحالَةِ  فِي ُهم   الَِّذينَ  الُمس  نَبِيَّةِ  األَُممِ  َمعَ  قِتَال   أَوِ  َحر    َل  األَج 

ن ِضَمامِ  النََّصاَرى يُل ِزُمونَ  ِ . اَربَةِ ِلُمحَ  إِلَي ِهم   ِلال  تَ  إِذَا لَِكن   العَدَّوِ   َعدُو   دَىاع 

لَّ  ِلِمينَ الُمس   َواِجبِ  ِمن   فَإِنَّهُ  النََّصاَرى  َعلَى َِ  بَِخي ِلِهم   َعلَي ِهم   يَب َخلُوا أَ

،  َوُسيُوفِِهم    َحَسنا .  َعَمال   يَُؤدُّونَ  بِذَِلَك[ ]فَُهم   َوِرَماِحِهم 

بَرُ  َل  َرانِي   يُج  ةِ بِاُل قَ  نَص  تِنَاقِ  َعلَى وَّ اَلِم، اِع   فِي[ أََحد   ]يَُخوضُ  َوَل  اإِلس 

َسُن. ِهيَ  بِالَّتِي إلَّ  ِ]النََّصاَرى[ َمعَ  ِجدَال   ِلُمونَ  أَح  فَُضونَ  َواُل ُمس    يَخ 

  َوإِذَا  الظَّاِلِميَن. أَذَى َعن ُهم   َويَد فَعُونَ  َكانُوا، أَي نََما الذُّلِّ  َجنَاحَ  ِللنََّصاَرى

َرانِّي   دَثَ حَ  تََكبَ  أَن   ِلنَص  ما   اِر  ، دُونَ  ُجر  د  ِلِميَن، فَعَلَى قَص    َوِمن   الُمس 

 َل  َحتَّى ]الَمَحاِكِم[، القََضاءِ  دُورِ  فِي بِيَِدهِ  َويَأ ُخذُوا  يَُساِعدُوهُ  أَن   م  َواِجبِهِ 

، ِمن   بِهِ  هللاُ  أَن َزلَ  َما ِعقَابا   يُعَاقَبَ    َطَرفَيِ  بَي نَ  لسَِّكينَةُ ا َوتَعُودَ  ُسل َطان 

  هللاِ. ِلكتَابِ  ِوف قا   عِ النَِّزا

تََرمَ  َوإِذَا يَةَ  َوأَدُّوا الَمذ ُكوَرةَ  الشُُّروطَ  ]النََّصاَرى[ اح    ُعد َوانَ  فاََل  ال ِجز 

تِي، أَف َرادِ  قِبَلِ  ِمن   َعلَي ِهم   ِلُمونَ  َوَل  يَع تَدُونَ  َل  ِجَهتِِهم   ِمن   أَنَُّهم   َكَما أُمَّ  يَظ 

ِلِميَن، جُ  َوَل  هللاُ. يََشاءَ  أَن   َوإِلَى نَ اآل   ِمنَ  الُمس  ِلُمو يَتََزوَّ   َولَ  نَِساءَ  نَ الُمس 

با   النََّصاَرى فَتَيَاتِ  ، َغص  ِليَّائِِهنَّ  بُِمَوافَقَةِ  إِلَّ  َعن ُهنَّ ِض  أَو   أَو   بَِمح 

ل م   ا  َزَواج أَو   قَِرانا   أََرد نَ  إِن   إَِرادَتِِهنَّ    بِِصفَة   أَو   َمة  دَائِ  بِِصفَة   َسَواءَ  بُِمس 

، يـَّةُ حُ  ِللنَِّساءِ  يَُكونُ  َحي ثُ  ُمَؤقَّتَة  تِيَارِ  ّرِ َراه   َودُونَ  َطَواِعيَّة   َعن  - اِخ    -إِك 

نَ  َوَمن   أََرد نَ  َمن   تَر  َواجَ  اِخ  َجت   َوإِذَا ِمن هُ. الزَّ َرأَة   تََزوَّ َرانِيَّة   اِم    ُجال  رَ  نَص 

ِلما ، َرانِيَِّة، ِدينِ  َعلَى تَب قَى  أَن   لََها فَيَُجوزُ  ُمس  ُضرَ  النَّص   َصلََواتِ  َوتَح 

َرانِيَّةِ  الَكنِيَسةِ    َعِقيدَتَِها  ِوف قَ  تُِريدُ  َكَما َوتَِعيشَ  َمن ع ، أَو   أَذى   بِدُونِ  النَّص 

عِ  نَعُ  َولَ  ِدينَِها. َوَشر  يِن،  ِرَجالِ  ِمن   يَن َصُحَها بَِمن   اِلتَِّصالِ  ِمن   تُم   الدِّ

َرهُ  َولَ  بَرُ  أَو   تُك  كِ  َعلَى تُج  يعَ  ِدينَِها تَر    َعاَرضَ  َوَمن   ِدينَِها. ةِ َوَشر 

دِ  َهذَا فِي َما َمن ُطوقَ  رُ  َِوَعلَي هِ  اهلُلَ، َعاَرضَ  فَقَد   العَه   َجاءَ  َما َوذَن بُ  وز 

دِ  َهذَا فِي  اهلُلِ.  أََمامَ  اُل ُمذ نِبِينَ  ِمنَ  َوُهوَ  َوَرُسولُِه، هللاِ   بِيُّ نَ  َكتَبَهُ  الَِّذي العَه 
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ِ  َعلَى َهُرواس  يَ  أَن   النََّصاَرى َوَعلَى اَلح   أَّي ِميم   أَو   إِص    َودُورِ  ِلَكنَائِِسِهم   تَر 

. ِعبَادَتِِهم   ِلُمونَ  َطلَبَ  َوإِذَا َوأَد يَِرتِِهم    ى، النََّصارَ  ِمن   الُمَساَعدَةَ  الُمس 

ِلِميَن، ةِ َعامَّ  َخي رُ  فِيهِ  ِلَما ِخد َمة   فُُضوا أَلَّ  النََّصاَرى فَعَلَى الُمس    م  لَهُ  يَر 

تَِطيعُوَن، َما قَد رِ  َعلَى الُمَساَعدَةِ  َطلَبَ  دَاقَةِ  بَابِ  ِمن   يَس    َوُحس نِ  الصَّ

. تِنَا  فِي  ُهم   النََّصاَرى أَنَّ  َوبَِما الظَّّنِ  الَماَلذَ  ِعن دَنَا َمُسوا اِل تَ  َوقَد   ِذمَّ

 َوإِذَا َمش ُروَعة . لَُهم   ة  إَِغاثَ  َوُكلَّ  ُمَساَعدَة   ُكلَّ  نَع تَبِرُ  فَإِنَّنَا يَةَ،َوالِحَما

ِسلَ  ِلِمينَ  بَي نَ  ِللتََّوسُّطِ  َساَلم   َكَرُسولِ  أََحدُُهم   أُر  ِرِكيَن، الُمس   فاََل  َوالُمش 

دُمُ  َسع يُهُ  َكانَ  ذَاَوإِ  َسبِيلَهُ؛ يَع تَِرضُ  أََحدَ  لَحَ  يَخ    َمق بُول   فََسع يُهُ  تَنَاَمص 

. تَقََرهُ  َوَمن   َوَمش ُكور  ِ  َوَعدَو   اآُلثِِميَن، ِمنَ  فَُهوَ  اِح    ِمنَ  أَن َزلَ  َوِلَما لِِلَّ

 الِكتَاِب.

  وعلى  عليه هللا )صلى العظيم هللا نبي لمحمد  آخر عهد  يسترسل ]هنا

 سبق ما بعد  الملك  جاللة ]أقره[ عهد  وهو ى،للنصار كتبه وسلم( آله

  هم، وقوانين وشريعتهم عقيدتهم يخص  فيما النصارى حق في كالم من

  واجب  من أنه يرى التي الوصايا ببعض  التشبث  على حريصا  

 ما يناقض  شيء بأي يقوموا أل وعليهم بها. يلتزموا أن النصارى

  تام  وفاق في نوايكو حتى وسعهم في ما كل  ويعملوا الكالم، من سبق

   سيلي[ ما مع

دَى ِ  فِي الُمش ِرِكينَ  وايَُساِعدُ  أَلَّ  التَّاِليَّةُ: الَوِصيَّةُ  ِهيَ  الَوَصايَا إِح    أَّي

ء   تَق ب لُوا َوأَلَّ  الَخفَاِء، فِي  أَو   اُل عَلَنِ  فِي َسَواء   َشي  م   فِي يَس  دَاءَ  ِديَاِره    أَع 

ِلِمينَ  َصةَ  ُؤَلءِ هَ  يَتََحيَّنَ  َكي   الُمس  بةَ  الفُر  َِ ِلِميَن.  َهاَجَمةِ ِلمُ  الُمنَاِس   الُمس 

َمُحوا َوأَلَّ  دَاءِ  يَس  َع  تِبَاءِ  ِلْل  ، أَو   َمنَاِزِلِهم   فِي بِاُِلخ  ِسِهم  ِِ ُووا  َوأَلَّ  َكنَاِئ   يُؤ 

ح يُِمدُّوُهم   أَو   العَدُوِّ  ُجنُودَ   ِ ِ  أَو   َخي ل   أَو   نَب ل   أَو   َسي ف   أَو   ب ُرم  ء   أَّي  َشي 

 آَخَر.

ِشدُوا أَلَّ  َوَعلَي ِهم   دَاءَ  يُر  ِلِميَن[ ]أَع    يُِعدُّونَ  َكي فَ  ُهم  يُعَلُِّمو  َوأَلَّ  الُمس 

، الَكَمائِنَ  ، العَدُوُّ  يُوِدُعَها  َودَائِعَ  يَق بَلُوا َوأَلَّ  ِلل عَدُّوِ  يَتََخابَُروا  َوأَلَّ  ِعن دَُهم 

ِ  دُوهُ يَُساعِ  أَو   العَدَوِّ  َمعَ  ل   بِأَّي ، أَو   قَو  ُزوا و  أَ  فِع ل    َعدَا  َما َمأ وى   لَهُ  يَُجّهِ

َرا َحالَةِ  فِي  ِه.اإُلك 

ِلم   َوفَدَ  َوإِذَا  َرانِّي ، َمن ِزلِ  َعلَى ُمس   أَيَّام   ثاََلثَةَ  بِهِ  يُِقيمَ  أَن   لَهُ  فَإِنَّ  نَص 

، َوثاََلثَ    وا يَُصدُّ  أَن   النََّصاَرى َوَعلَى لَهُ. لُُزومَ  فاََل  ذَِلكَ  َعدَا َوَما لَيَال 
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ِلِمينَ  َعلَى رَ  الُمس   الظَّاِلِميَن.  وُظل مَ   قَه 

رُ  لَِزمَ  وإذا َم  ِلما   النََّصاَرى يُِجيرَ  أَن   اأُل  ،  أَو   قُُصوِرِهم   فِي ُمس    َمنَاِزِلِهم 

قَاَمِة، َمَكانا   لَهُ  يَُهيِّئُوا أَن   فَعَلَي ِهم   ِ ِملُوهُ  َوأَلَّ  بِهِ  نُوايَع تَ  َوأَن   ِلْل    ت ُرُكوهُ َويَ  يُه 

تَبِئا   دَامَ  َما  َطِعام   بِدُونِ  . ُمخ  ِلِمينَ  َونَِساءُ  ِعن دَُهم  فَالُُهم   الُمس    يَُجوزُ  َل  َوأَط 

دَُعوا أَن   ِهُروا أَو يُخ  ، اِل عَدَوَّ  يُظ   َهِذهِ  النََّصاَرى يَن ُكثَ  أَن   َوَل  َعلَي ِهم 

 الَوَصايَا.

َرانِي   َعاَرضَ  إِذَاوَ  دِ  ذَاهَ  فِي َما نَص  رُ  فَعَلَي هِ  أَن َكَرهُ، أَو   العَه   فَعََل. َما ِوز 

.   اهلُلِ  َرُسولِ  ِمن   َجَزاَءهُ  َويَنَالُ  هللاِ، َمق تُ  َوَعلَي هِ   بِاُل َحّقِ

تَِرُموا أَن   َعلَي ِهم   َكانُوا، أَي نََما َوالنََّصاَرى  َهذَا  فِي َجاءَ  ابِمَ  َويَل تَِزُموا يَح 

دِ  ضَ  اهلُلُ  يَِرثَ  أَن   إِلَى العَه   َعلَي َها.  َوَمن   األَر 

دِ  اذَ هَ  َعلَى َوَشِهدَ  ِم،  َوأَُمَراءُ  الَكنِيَسةِ  ِرَجالِ  ِمن   الَحاِضُرونَ  العَه    القَو 

َظمُ  النَّبِيُّ  َوَصدَّقَهُ  َعلَي هِ  َوَختَمَ  د . األَع       ُمَحمَّ
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 الثالث الفصل

 نجران  لنصارى ()ص  محمد النبي عهد
 ]هللا رسول محمد  من[

َختُهُ   نُس 

مِ  منِ لا هللاِ  بِس  ح  ِحيمِ  رَّ  الرَّ

  النََّصاَرى،  ِمنَ  ال ِكتَابَ  أُوتُوا ِللَِّذينَ  َوَرُسوِلِه، هللاِ  ِمنَ  أََمان   ِكتَابُ  َهذَا

َراَن، ِدينِ  َعلَى  ِمن ُهم   َكانَ  َمن   ء   َعلَى  إِن  وَ  نَج   َرانِيَِة، النَّص   نَِحلِ  ِمن   َشي 

ة   َكافَّة   النَّاِس  إِلىَ  هللاِ  ولُ َرسُ  هللاِ، َعب دِ  ب نُ  ُمَحّمد   لَُهم   َكتَبَهُ    هللاِ  ِمنَ  لَُهم   ِذمَّ

دَهُ  َوَعِهدَ  َوَرُسوِلِه، ِلِمينَ  إِلَى َعه    يَعُوهُ  أَن   َعلَي ِهم   بَع ِدهِ  ِمن   ال ُمس 

رفُ  ِِ ِمنُوا وهُ َويَع  فَُظوهُ  بِهِ  َويُؤ  .  َويَح   لَُهم 

رهِ  السُّل َطانِ  ِمنَ  ِشيعَة   ِلِذي َولَ  ال ُولَةِ  ِمنَ  أِلََحد   لَي سَ  ِِ   َولَ  نَق ُضهُ  َوَغي 

يهِ  رهِ  إِلَى تَعَدِّ ِِ  ، َغي 

لُ  َولَ  ِمنِين ِمنَ  َمُؤونَة   َحم   َهذَا فِي ال َمش ُروَطةِ  الشُُّروطِ  ِسَوى َعلَي ِهم   َال ُمؤ 

 ال ِكتَاِب.

دِ  َعلَى فَُهوَ  فِيهِ  بَِما  َوَوفَّى َرَعاهُ وَ  َحِفَظهُ  فََمن   ةِ  َوال َوفَاءِ  تَِقيمِ ال ُمس   ال عَه    بِِذمَّ

 هللاِ.  َرُسولِ 

رهِ  إِلَى َوَخالَفَهُ  نََكثَهُ  َوَمن   ِِ ُرهُ  ِ فَعَلَي هِ  َوبَدَّلَهُ  َغي   هللاِ  أََمانَ  َخانَ  َوقَد   وز 

  أِلَنَّ  ال َكاِذبِيَن، ِمنَ  هللاِ  ِعن دَ  َوُهوَ  َرُسولَهُ  َوَخالَفَ  َوَعَصاهُ  دَهُ َعه   َونََكثَ 

ةَ  مَّ ِدهِ  ال ُمف تََرِض  هللاِ  ِ ِدين فِي اِجبَة  وَ  الذِّ عَ  لَم    فََمن ال ُمَؤكَِّد. َوَعه   َخالَفَ  يَر 

  َوَصاِلحُ  ُ ِمن ه ُهللا بِرئَ  َو لَهُ  أََمانَةَ  فاَلَ  َحَرَمَها َخالَفَ  َوَمن   َحَرَمَها

ِمنِيَن.   ال ُمؤ 

افَ  َجب  الَِّذي السَّبَبُ  أَمَّ تَو  َرانِيَ  أِلَه لِ  اس  ةَ  ةِ النَّص  مَّ   َوَرُسوِلهِ  هللاِ  ِمنَ  الذِّ

ِمنِينَ  زم   لَُهم   فََحق   َوال ُمؤ  ِِ ِلما   َكانَ  ِلَمن   لَ د   ُمس    أَه لِ  َعلَى لَُهم   ُمَؤكَّد   َوَعه 

َوةِ، َهِذهِ  ِلِمينَ  ن بَِغييَ  الدَّع   َوال ُمَواَظبَةُ  َوِحف ُظهُ  بِهِ  َوال َمعُونَةُ  رَعايَتُهُ  ِِلل ُمس 

 بِِه،  فَاءُ ل وَ َوا  َعلَي هِ 

ِ  َعدَاَوة   أَه لَ  ال عَتِيقَةِ  َوال ُكتُبِ  ال ِملَلِ  أَه لِ  َجِميعُ  َكانَ  إِذ     َوَرُسوِلهِ  لِِلَّ

َماع   ِكيِدهِ  ِمن   هللاِ  ِكتَابِ  فِي ال َمن عُوتَةِ  فَةِ ِللّصِ  َوال ُجُحودِ  بِال بَغ َضاءِ  َوإِج    تَو 

ِذنُ  َوذَِلكَ  نَبِيِِّه، َحالِ  فِي َعلَي ِهم     َمأ َخِذِهم   َوُسوءِ  ُصدُِورِهم   ِغّشِ  َعن   يُؤ 

َزاَرُهم   َعِملُوا بِأَن   قُلُوبِِهم   َوقََساَوةِ    َعلَي ِهم   هللاُ  أَكَّدُهُ  َما َوَكتَُموا َوَحَملُوَها أَو 
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ِهُروهُ  بِأَن   فِيَها تُُموهُ يَ  َولَ  يُظ  رفُوهُ  ك  ِِ َحدُوهُ.  َولَ   َويَع     يَج 

ُ  فَعَِملَتِ  ةُ  َكانَتِ  َما بِِخالَفِ  َممُ األ  ، بِهِ  ال ُحجَّ هُ  فَلَم   َعلَي ِهم  َعو    رَعايَتِهِ  َِحقَّ  يَر 

دُودَةِ  بِاآلثَِار ذَِلكَ  فِي يَأ ُخذُوا َولَم   َمعُوا ال َمح  ِ  ال عَدَاَوةِ  لَىعَ  َوأَج   لِِلَّ

ِذيبِ  ِللنَِّاس والتزيين َعلَي ِهم   َوالتَّأ ِليبِ  َوَرُسوِلهِ  ةِ  بِالتَّك    هللاُ  يَُكونُ  لَ  َوال ُحجَّ

َسلَهُ  ا النَِّاس إِلَى أَر  ا بَِشير  ى َودَاِعي ا َونَِذير  َِ َل ِِ   َوِسَراجا   بِإِذ نِهِ  هللاِ  إِ

رُ  ُمنِيرا     َعَصاهُ. ن  مَ  بِالنَِّار َويُن ِذرُ  أََطاَعهُ  ن  مَ  بِال َجنَّةِ  يُبَّشِ

ثَرَ  ذَِلكَ  ِمن   َحَملُوا فَقَد   ِذيِب، ِمنَ  أِلَن فُِسِهم   نُواَزيَّ  َما أَك    ِللنَّاِس  َوَزيَّنُوا التَّك 

ذَ  لَهُ  ال غَائِلَةِ  َوَطلَبَ  رَسالَتِهِ  َِودَف عَ  فِع لَهُ  َخ  َصاِد،  َعلَي هِ  َواأل   بِال ِمر 

رِكينَ  َوأََعانُوا لَهُ قَت   َوأََرادُوا هللاِ  بَِرُسولِ  وافََهمُّ  ِِ  قَُري ش   ِمن   ال ُمش 

رِهم   ِِ  َوُجُحوِدِه،  نَق ِضهِ  فِي َوال ُمَماَراةِ   َعدَاَوتِهِ  َعلَى  َوَغي 

َجبُوا تَو  دِ  ِمن   اِلن ِخالَعَ  بِذَِلكَ  َواس  تِِه، ِمن   َوال ُخُروجَ  هللاِ  َعه    ِمن   َوَكانَ  ِذمَّ

رِهم  أَ  ِِ مِ  فِي م    ا َومَ  َوُرَؤَسائِِهم   َوالنَِّضيِرِ  َوقَُري َظةَ  قَي نُقَاعَ  ي َوبَنِ  ُحنَي ن   يَو 

دَاءَ  ُمَوالَتِِهم   ِمن   َكانَ  بِ  َعلَى َمكَّةَ  أَه لِ  ِمن   هللاِ  أَع   هللاِ  َرُسولِ  َحر 

ةِ  ِمنَ  بِال َمادَّةِ  إِيَّاُهم   َوُمَظاَهَرتِِهم   الَ  ال قُوَّ   هللاِ  َرُسولِ  َعلَى إَِعانَة   حِ َوالّسِ

ِمنِيَن.  َعدَاَوة  وَ   ِلل ُمؤ 

َراالنَّ  أَه لِ  ِمن   َكانَ  َما َخالَ  ا نِيَِة،ص    هللاِ  ُمَحاَربَةِ  إِلَى يُِجيبُوا لَم   فَلَمَّ

َوةِ  َهِذهِ  أِلَه لِ  قُلُوبِِهم   ِلينِ  ِمن   هللاُ  َوَصفَُهمُ  ِلَما َوَرُسوِلهِ    َوُمَسالََمةِ  الدَّع 

س الَِم،  أِلَه لِ  ُصدُِورِهم   ِ  اإل 

يِ  ِمنَ  َزلَهُ ن  أَ  َوَما ِكتَابِهِ  فِي َعلَي هِ  هللاُ  أَث نَى فِيَما َوَكانَ    َوَصفَ  أَن   ال َوح 

َرانِيَةِ  أَه لِ  قُلُوبِ  َوِرقَّةَ  قُلُوبِِهم   َوقََساَوةَ  اليَُهودَ  ِمنِيَن، َمَودَّةِ  إِلَى النَّص   ال ُمؤ 

َرُكوا  َوالَِّذينَ  اليَُهودَ  آَمنُوا ِذينَ ِللَّ  َعدَاَوة   النَّاِس  أََشدَّ  نَّ ﴿لَتَِجدَ  فَقَالَ    أَش 

  ِمن ُهم   بِأَنَّ  ذَِلكَ  نََصاَرى إِنَّا قَالُوا الَِّذينَ  آَمنُوا ِللَِّذينَ  َمَودَّة   أَق َربَُهم   َولَتَِجدَنَّ 

يِسينَ  بَانا   قِّسِ بُِروَن. لَ  َوأَنَُّهم   َوُره  تَك  زلَ  َما  َسِمعُوا َوإِذَا يَس  ِِ   إِلَى  أُن 

ُسولِ  يُنَُهم   تََرى الرَّ عِ  ِمنَ  تَِفيضُ  أَع  ا  الدَّم    يَقُولُونَ  ال َحقِّ  ِمنَ  َعَرفُوا ِممَّ

تُب نَا آَمنَّا َربَّنَا ِمنُ  لَ  لَنَا َوَما الشَّاِهِديَن. َمعَ  فَاك    ِمنَ  َجاَءنَا َوَما بِاهللِ  نُؤ 

َمعُ  ال َحقِّ  مِ  َمعَ   َربُّنَا يُد ِخلَنَا أَن   َونَط  اِلِحيَن.﴾ ال قَو   الصَّ

رفَةِ  الثِّقَةِ  أَه لِ وَ  النََّصاَرى ِمنَ  أُنَاس ا أَنَّ  ذَِلكَ َِ و ِِ   أََعانُونَا  هللاِ  بِِدينِ  َوال َمع 

َهِار َعلَى َوةِ  َهِذهِ  إِظ   اِس النَّ  إِن ذَاِر ِمن   أََحبَّ  فِيَما َوَرُسولَهُ  هللاَ  َوأََمدُّوا الدَّع 

ِسلَ  َما َوإِب الَِغِهم    . بِهِ  أُر 
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َرةَ  َواب نُ  يَُشوعَ  َعب دُ وَ  السَّيدُ  َوأَتَانِي اِهبُ  َراِهيمُ ب  َوإِ  ِحج    َوِعيَسى  الرَّ

قُفُ  ُس  بَِعينَ  فِي األ  َرانَ  أَه لِ  ِمن   َراِكبا   أَر  َحابِِهم   ِملَّةِ  ِمن   َوَمعَُهم   نَج    أَص 

ن   َرانِيَةِ النَّ  ِملَّةِ  َعلَى َكانَ  ِممَّ ِض  أَق َطِار فِي ص  ِض  ل عََربِ ا أَر   ال عََجمِ  َوأَر 

تُ  ري فَعََرض  ِِ تُُهم  دَ وَ  َعلَي ِهم   أَم  ويَتِهِ  إِلَى َعو  ِِ َهِارهِ  تَق    َوال َمعُونَةِ  َوإِظ 

 َعلَي ِه. 

ةُ  َوَكانَت   قَابِِهم   َعلَى يَن ُكُصوا فَلَم   َعلَي ِهم   َظاِهَرة   هللاِ  ُحجَّ   يَُولُّوا  َولَم   أَع 

ريِنَ  ِِ فَدُوا َوَرُضوهُ  َولَبِثُوا  َوقَاَربُوا ُمد ِب ا َوَصدَّقُوا َوأَر    ل  و  قَ  َوأَب دَو 

ُمودا   َوَرأ يا   َجِميال   نِي  َمح  ويَةِ  َعلَى  َوال َمَواثِيقَ  ال عُُهودَ  َوأَع َطو  ِِ  َما  تَق 

ِدّ  بِهِ  أَتَي تُُهم    َوَخالَفَهُ.   أَبَى َمن   َعلَى َوالرَّ

دَُهم   يَن ُكثُوا لَم  وَ  ِدينِِهم   أَه لِ  إِلَى ن قَلَبُواَوا لُوا َولَم   َعه  َرُهم   يُبَدِّ ا  بَل   أَم   َوفَّو 

بَب تُ  َما َعن ُهم   َوأَتَانِي َعلَي هِ  فَاَرقُونِي بَِما َهِار ِمن   أَح   َوِحل ِفِهم   ال َجِميلِ  إِظ 

بِِهم   َعلَى َهِار  َعلَى ةِ الدَّع وَ  أَه لِ  ِمن   َكانَ  ِلَمن   َوال ُمَوافَقَةِ  ال يَُهودِ  ِمنَ  َحر    إِظ 

ر ِِ تِهِ  َوال ِقيَامِ  هللاِ  أَم  تَجَّ  َما فََكسَُّروا َرُسوِلهِ  َعن   بِّ لذَّ َوا بُِحجَّ  ال يَُهودُ  بِهِ  اح 

ِذيبِي فِي ري َوُمَخالَفَةِ  تَك  ِِ ِلي. أَم  ويَةِ  ِمن   النََّصاَرى  َوأََرادَ  َوقَو  ِِ   تَق 

ري ِِ رَههُ  ِلَمن   نََصبُواوَ  أَم  ِِ ِذيبَهُ تَ  َوأََرادَ  َك  َوتَب ِديلَهُ  َونَق َضهُ  َوتَغ يِيَرهُ  ك 

 َوَردَّهُ.

ِض  أَق َطِار فِي َكانَ  َمن   ُكلُّ  إِلَيَّ  ال ُكتُبَ  َوبَعَثَ  َر   ال عََربِ  ُسلَُطانِ  ِمن   األ 

ِلِمينَ  ُوُجوهِ  ِمن   َوةِ  َوأَه لِ  ال ُمس  ِميلِ  ِمن   َكانَ  بَِما الدَّع   النََّصاَرى  َرأ يِ  تَج 

 ِِ   فَاَرقُونِي  بَِما امِ ِقيَ َوال   نََواِحيِهم   فِي الثُّغُِور ُغَزاةِ  َعن   َوذَبِِّهم   ريأِلَم 

ََساقِفَةُ  َكانَ  إِذ   َوقَبِل تُهُ  َعلَي هِ  بَانُ  األ  ه    بَِما  ال َوفَاءِ  فِي قَِويَّة   ِمنَّة   ِلذَِلكَ  َوالرُّ

نِي َهِار ِمن   َوأَكَّدُوا َوأَن فُِسِهم   تِِهم  َمَودَّ  ِمن   أَع َطو  ري إِظ  ِِ   َواإِلَعانَةِ  أَم 

 ِه، إِلَي   أَد ُعو َما َعلَى

ريدُ  ُِ َهاَرهُ، َوأِ تَِمعُوا َوأَن   إِظ    َشي ئا   َجَحدَ  أَو   أَن َكرَ  َمن   َعلَى  ذَِلكَ  فِي يَج 

تَِذلُّوهُ. يَدَي هِ  لَىعَ  يَأ ُخذُوا َوأَن   َوإِن َكاَرهُ، دَف عَهُ  َوأََرادَ  ِمن هُ   َويَس 

تَذَلُّوا لُوافَفَعَ  تََهدُوا َواس    أَو   َطائِعا   إِلَي هِ  َوأََجابَ  ذ ِعنا  مُ  بِذَِلكَ  أَقَرَّ  َحتَّى َواج 

  َوبَي نَُهم   بَي نِي َكانَ  َما  َعلَى ُمَحاَماة   َمغ لُوبا ، أَو   ُمن قَادا   فِيهِ  َودََخلَ  ُمك َرها  

تِقَاَمة   صا   َعلَي هِ  فَاَرقُوا  َما لَىعَ  َواس  ويَةِ  َعلَى َوِحر  ِِ ري  تَق  ِِ   أَم 

َوتِي. َعلَى  َوُمَظاَهَرتِي  دَع 

رِكينَ  اليَُهودَ  َوفَائِِهم   فِي الَفُواخَ وَ  ِِ ،  قَُري ش   ِمن   َوال ُمش  رِهم  ِِ   َوَغي 
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ُهوا َمَطاِمعِ  ِرقَّةِ  َعن   نُفُوَسُهم   َونَزَّ
  ت بَعَُها تَ  ال يَُهودُ  َكانَتِ  الَّتِي ال 

ريدَُها ِِ َك لِ  ِمنَ  َوُت بَا  األ  َشا َوَطلَبِ  ِللّرِ   ي ِهم  لَ عَ  هللاُ  أََخذَهُ  َما َوبَي عِ  الرَّ

ا  لَُهم   ﴿فََوي ل   ال قَِليِل، بِالثََّمنِ  ا لَُهم   َوَوي ل   أَي ِديِهم   َكتَبَت   ِممَّ ِسبُوَن.﴾  ِممَّ  يَك 

تََوَجبَ  رُكو ال يَُهودُ  فَاس  ِِ دَاءَ  بِذَِلكَ  يَُكونُوا أَن   َوَغي ُرُهم   قَُري ش   َوُمش   أَع 

هُ  ِلَما َوَرُسوِلهِ  هللاِ    َوَصاُروا  ال عَدَاَوةِ  ِمنَ  أِلَن فُِسِهم   َزيَّنُواوَ  ال ِغّشِ  ِمنَ  نََوو 

ب   إِلَى دَاءَ  بِذَِلكَ  َوَصاُروا َعادَانِي َمن   ُمغَاِلبِينَ  َعَوان   َحر    َوَرُسوِلهِ  هللاِ  أَع 

ِمنِيَن.  َوَصاِلحِ   ال ُمؤ 

بَة   ُكلِِّه، ذَِلكَ  ِخالَفِ  َعلَى النََّصاَرى َوَصارَ  ِدي  ِرَعايَةِ  فِي َرغ   َعه 

 فِي ُرُسِلي ِمن   َكانَ  ِلَمن   َوإَِعانَة   َعلَي هِ  فَاَرقُونِي ِلَما َوِحف ظا   َحقِّي َوَمع ِرفَةِ 

َجبُوا الثُّغُوِر، أَط َرافِ  تَو    بَِما  لَُهم   َوَوفَائِي َودَّتِيَومَ  َرأ فَتِي بِذَِلكَ  فَاس 

َطي تُُهم   َعلَي هِ  اَهد تُُهم  عَ  س الَمِ  أَه لِ  يعِ َجمِ  َعلَى نَف ِسي ِمن   َوأَع  ِِ  فِي  اإل 

قِ  ِض  َشر  تِي َوَمغَاِربَِها، األَر  تُ  َوِذمَّ   هللاُ  أََماتَنِيَ  َما إِذَا َوفَاتِي َوبَع دَ  َمادُم 

َوةُ  َرت  َظهَ  َوَما اإِلس الَمُ  نَبَتَ  َما نَّ  ،َواإِليَمانِ  ال َحقِّ  دَع  َِ   ِمن   ذَِلكَ  أِل

ِدي ِمنِينَ  َعه  ِلِمينَ  ِلل ُمؤ  ر   بَلَّ  َما َوالُمس  ِ   بَح   السََّماءُ  َجادَتِ  َوَما ُصوفَة 

َرة   ضُ  بِقَط  ، َواألَر  ب حُ  َوتَبَيَّنَ  السََّماءِ  نُُجومُ  أََضاَءت   َوَما بِنَبَات    الصُّ

ُ  َولَ  تَب ِديلُهُ  َولَ  نَق ُضهُ  أِلََحد   َما ِللسَّاِريَن، يَادَة   ِمن هُ،  اِلن تِقَاصُ  َولَ  فِيهِ  الّزِ

يَادَةَ  أِلَنَّ  ِدي تُف ِسدُ   فِيهِ  الّزِ تِي، يَن تَِقصُ  ِمن هُ  َواِلن تِقَاصَ  َعه    ِذمَّ

دُ  َويُل ِزُمنِي َطي تُ  بَِما ال عَه    َوَمن   ِملَّتِي أَه لِ  ِمن   َخالَفَنِي َوَمن   نَف ِسي، ِمن   أَع 

دَ  نََكثَ  ةُ  َعلَي هِ  َصاَرت   َوِميثَاقَهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاِ  َعه    بِاهللِ  َوَكفَى هللاِ  ُحجَّ

 َشِهيد ا.

ر ]كذا[ ثُلُثُ  ذَِلكَ  فِي السَّبَبَ  َوإِنَّ   ِ َحابِهِ  ِمن   نََف   ِلَجِميعِ  ِكتَابا   َسأَلُوا  أَص 

َرانِيَةِ  أَه لِ  ِلِمينَ  نَ مِ  أََمانا   النَّص  دا   ال ُمس    بَِما  ال َوفَاءَ  لَُهم   يُن ِجزُ  َوَعه 

َطي تُُموهُ  َعاَهدُوُهم    ، )كذا( نَف ِسي ِمن   هُ اإِيَّ  َوأَع 

بَب تُ  تَتِمَّ  أَن   َوأَح  ن عَةَ  أَس  ةِ  فِي الصَّ مَّ  َحاِلي َحالُهُ  َكانَت   َمن   ُكلِّ  ِعن دَ  الذِّ

َوتِي ه لِ أَ  َوَعن   َعنِّي ال َمُؤونَةَ  َوَكفَّ  ِض  أَق َطِار فِي دَع  ن   ال عََربِ  أَر   ِممَّ

مَ  اِن تََحلَ  َرانِيَةِ  اس  عَلَ  َوأَن   ِملَِلَها، َعلَى َوَكانَ  النَّص  دا   ذَِلكَ  أَج  ِعيا   َعه   َمر 

را   تَثِـلُهُ  َمع ُروفا   َوأَم  ِلُمونَ  يَم  ِمنُوَن.  بِهِ  َويَأ ُخذُ   ال ُمس   ا لُمؤ 

تُ  َضر  ِلِمينَ  اءَ ُرَؤسَ  فَأَح  حَ  َوأَفَاِضلَ  ال ُمس    نَف ِسي  َعلَى َوأَكَّد تُ  ابِي،أَص 

فَظُ  ِكتَابا   لَُهم   َوَكتَب تُ  أََرادُوا الَِّذي قَابِ  ِعن دَ  يُح  ِلِمينَ  أَع    ِمن ُهم   َكانَ  َمن   ال ُمس 
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،  َغي رَ   أَو   ُسل َطانا    ُسل َطان 

تُ  َما إِن فَاذَ  تَع ِملَ  بِهِ  أََمر   َمنِ  إِلَى َخلِّيَوالتَّ  الَوفَاءَ  ال َحقِّ  َوافَقَةِ بِمُ  ِليَس 

ِدي ال تََمسَ  ةِ  َوإِن َجازَ  َعه  مَّ َطي تُ  تِيلَّ ا الذِّ ةُ  تَُكونَ  ِلئاَلَّ  نَف ِسي  ِمن   أَع    ال ُحجَّ

ري،  ُمَخاِلفَة   َعلَي هِ  ِِ  أَم 

قَةِ  َوَعلَى ذُوُهم   لَ  أَن   السُّو  لُوا َوأَن   يُؤ  دَ ال عَ  لَُهمُ  يَُكّمِ   لَُهم   َجعَل تُهُ  الَِّذي ه 

ر َعلَى ا  َوان أَع   ِلي َويَُكونُوا ال َوفَاءِ  أَب َوابِ  فِي َمِعي د ُخلُواِليَ  ِِ   ي الَّذِ  ال َخي 

َجبَ  َمنِ  بِهِ  َكافَي تُ  تَو  نا   َوَكانَ  ِمنِّي ذَِلكَ  اس  َوةِ  َعلَى َعو    أِلَه لِ  َوَغي ظا   الدَّع 

ِذيبِ  ِكيِك،  التَّك   َوالتَّش 

ةُ  تَُكونَ  ِلئاَلَّ وَ  ةِ  أَه لِ  ِمن   أِلََحد   ال ُحجَّ مَّ ن   أََحد   َعلَى الذِّ   ةَ ِملَّ  ان تََحلَ  ِممَّ

س الَمِ  ِ َجبُوا  بَِما لَُهم   َوال َوفَاءِ  ال ِكتَابِ  َهذَا فِي َوَضع تُ  ِلَما ُمَخاِلفَة   اإل  تَو   اس 

تََحقُّوا، ِمنِّي  َواس 

تِت َمامِ  إِلَى يَد ُعو ذَِلكَ  َكانَ  إِذ   الَقِ  َمَكِارمِ  إِلَى َويَُجرُّ  ال َمع ُروفِ  اس  َخ    األ 

نَى  َويَأ ُمرُ  د قِ  اِتِّبَاعُ  فِيهِ  السُّوِء، َعنِ  ى َويَن هَ  بِال ُحس    إِن   ال َحقِّ  َوإِيثَارُ  الّصِ

 تَعَالَى.  هللاُ  َشاءَ 

 نُس َختُهُ  ِسِجالا  َوُكتِبَ 

مِ  منِ  هللاِ  بِس  ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

د   َكتَبَهُ  ِكتَاب   اَهذَ   اِس النَّ  إِلَى هللاِ  َرُسولُ  ال ُمطَِّلبِ  َعب دِ  ب نُ  هللاِ  ب دِ عَ  ب نُ  ُمَحمَّ

ا َكافَّة   ا بَِشير  تََمنا   َونَِذير    ِللنَّاِس  يَُكونَ  َوِلئاَلَّ  َخل ِقهِ  فِي هللاِ  َوِديعَةِ  َعلَى َوُمؤ 

ة   هللاِ  َعلَى ُسلِ  بَع دَ  ُحجَّ زيزا    َوَكانَ  َوال بَيَانِ  الرُّ ِِ  َحِكيما .  َع

َوةَ  يَن تَِحلُ  َمن   ِميعِ َوِلجَ  ِملَّتِهِ  َوأِلَه لِ  َكع ب   ب نِ  ال َحِارثِ  ب نِ  دِ ِللسَّيِّ    دَع 

َرانِيَةِ  قِ  فِي النَّص  ِض  َشر  َر  بَِها، األ  ريبَِها َوَغر  ِِ   فَِصيِحَها  َوبَِعيِدَها، َق

َجِمَها، ُهوِلَها َمع ُروفَِها َوأَع   ،َوَمج 

دا   لَُهم   ِكتَابا   ِعيّا   َعه  ة    َوَعد ل    ِمن هُ  ُسنَّة   َمن ُشورا   َوِسِجالا  َمر   فُوَظة ،ح  مَ  َوِذمَّ

س الَمِ  َكانَ  َرَعاَها َمن   ِ كا   بِاإل  ر ِمنَ  فِيهِ  َوِلَما ُمتََمّسِ ِِ تَأ ِهال ، ال َخي    َوَمن   ُمس 

دَ  َونََكثَ  َضيَّعََها رهِ  إِلَى لَفَهُ َوَخا فِيَها الَِّذي ال عَه  ِِ   َما  هِ فِي َوتَعَدَّى َغي 

تُ  دِ  َكانَ  أََمر  تِهِ  نَاقِضا   َوِلِميثَاقِهِ  نَاِكثا   هللاِ  ِلعَه  تَِهينا   َوبِِذمَّ   َوِللَع نَتِهِ  ُمس 

ِجبا ، تَو   َغي َرهُ؛ أَو   َكانَ  ُسل َطانا   ُمس 

دِ  بِإِع َطاءِ  َطي تُُهم   بَِما نَف ِسي َعلَى ال عَه  ةَ  َوِميثَاقَهُ  هللاِ  دَ َعه   أَع   بِيَائِهِ أَن   َوِذمَّ

ِفيَائِهِ  ِليَائِهِ  َوأَص  ِمنِينَ  ِمنَ  َوأَو  ِلِمينَ  ال ُمؤ  ِلينَ  فِي َوال ُمس  َوَّ ِخرينَ  األ    َواآل 
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تِي  َوِميثَاقِي.  ِذمَّ

َرائِيلَ  بَنِي َعلَى هللاُ  أََخذَ  َما َوأََشدُّ    فَِريَضةِ ال   َوإِيثَارِ  الطَّاَعةِ  َحقِّ  ِمن   إِس 

دِ  َوال َوفَاءِ  فَظَ  أَن   هللاِ  بِعَه  لِ  بَِخي ِلي ثُغُوِري فِي أََجاِصيِهم   أَح    ي َوَرج 

تِي َوِسالَِحي ، نََواِحي ِمن   نَاِحيَة   ُكلِّ  فِي َوأَت بَاِعي َوقُوَّ   َكانَ  بَِعيد ا ال عَدُّوِ

ا قَِريب ا، أَو   ب ا؛  أَو   َكانَ  ِسل م   َحر 

ِميَ  َوأَن     َصلََواتِِهم   َوبُيُوتِ  َوبِيَِعِهم   نَائِِسِهم  كَ  َوَعن   َعن ُهم   َوأَِذبَّ  نِبَُهم  َجا أَح 

بَانِ  َوَمَواِضعِ  ه    أَو   َواد   أَو   َجبَل   ِمن   َكانُوا َحي ثُ  السُّيَاحِ  َوَمَواِطنِ  الرُّ

َران   أَو   َمغَار   ل   أَو   ُعم  ؛  أَو   َسه  ل   َرم 

ُرسَ  َوأَن   ر   أَو   بَّر   ِمن   َكانُوا أَي نََما تَُهم  َوِملَّ  ِدينَُهم   أَح  قا   بَح  با   أَو   َشر   بِأَن   َغر 

فَظَ  تِي  ِسينَف   بِهِ  أَح   ِملَّتِي؛  ِمن   اإِلس الَمِ  َوأَه لَ   َوَخاصَّ

تِي فِي أُد ِخلَُهم   َوأَن    َمُؤونَة   أَو   َوَمك ُروه   أَذ ى ُكلِّ  ِمن   َوأََمانِي َوِميثَاقِي ِذمَّ

،تَبِ  أَو    َوإِيَّاُهم   يُريِدُنِي َعدُّو   ُكلَّ  َعن ُهمُ  ذَاباا َوَرائِِهم   ِمن   أَكُونَ  َوأن   عَة 

َوانِي بِنَف ِسي وء  بِسُ   ِملَّتِي. َوأَه لِ  َوأَت بَاِعي َوأَع 

، السَّل َطنَةِ  ذُو َوأَنَا   ُكلِّ  ِمن   َوِحف ُظُهم   ِرَعايَتُُهم   َعلَيَّ  يَِجبُ  َوِلذَِلكَ  َعلَي ِهم 

َحابِي إِلَى يَِصلَ  َحتَّى ي ِهم  إِلَ  ذَِلكَ  يَِصلُ  َولَ  َمك ُروه    َضةِ بَي   َعن   الذَّابِّينَ  أَص 

 َمِعي،  اإِلس الَمِ 

َذَى َعن ُهمُ  أَع ِزلَ  َوأَن   ِملَُها الَّتِي ال ُمَؤنِ  فِي األ   ال غَاَرةِ  ِمنَ  ال ِجَهادِ  أَه لُ  يَح 

َخَراجِ 
بَار   َعلَي ِهم   َولَي سَ  أَن فُُسُهم   هِ بِ  َطابَت   َما إِلَّ  َوال  َراه   َولَ  إِج    َعلَى  إِك 

ء    ذَِلَك، ِمن   َشي 

قُف   يِيرُ غ  تَ  َولَ  قُِفيَتِهِ  َعن   أُس  بَانِيَتِهِ  َعن   َراِهب   َولَ  أُس   َعن   َسائِح   َولَ  َره 

ء   لُ إِد َخا َولَ  بِيَِعِهم   بُيُوتِ  ِمن   بَي ت   َهد مُ  َولَ  ِسيَاَحتِهِ    فِي  بِنَائِِهم   ِمن   َشي 

ء   ِلِمينَ  َمنَِازلِ  َولَ  ال َمَساِجدِ  أَب نِيَةِ  ِمن   َشي   نََكثَ  فَقَد   ذَِلكَ  فَعَلَ  فََمن   ،ال ُمس 

دَ  ةِ  َعن   َوَحادَ  َرُسولَهُ  َوَخالَفَ  هللاِ  َعه   هللاِ.  ِذمَّ

لُ  لَ  َوأن   بَانُ  يَُحمَّ ه  ََساقِفَةُ  الرُّ  أَو   وفَ الصُّ  لَبِسَ  أَو   ِمن ُهم   تَعَبَّدَ  َمن   َولَ  َواأل 

دَ  َمَواِضعِ  ال ِجبَالِ  فِي تََوحَّ
ز َوال  ِِ َصِار َعنِ  لَةِ ال ُمع َت َم   ِمنَ  َشي ئ ا األ 

يَةِ  جز  ِِ و ال  ِِ  ال َخَراجِ،  أَ

رِهم   َعلَى يُق تََصرَ  َوأَن   ِِ ن   النََّصاَرى ِمنَ  َغي    َراِهب   َولَ  بُِمتَعَبِّدّ   لَي سَ  ِممَّ

بَعَةِ  َعلىَ  َسائِح ، َولَ  ، ُكلِّ  فِي اِهمَ دَرَ  أَر  بِ  أَو   َسنَة    َعَصبِ  أَو   ِحيَرة   ثَو 

ِلِمينَ  إَِعانَة   ِن،يَمَ ال   ة   ِلل ُمس   ؛ال َمالِ  ِلبَي تِ   َوقُوَّ
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ُهلِ  لَم   َوإِن   بُ  يَس    بَِما  إِلَّ  َعلَي ِهم   ذَِلكَ  َوِليقُومَ  ثََمنُهُ، ِمن ُهم   ُطِلبَ  َعلَي ِهم   الثَّو 

،أَن فُُسهُ  بِهِ  تَِطيبُ  يَةَ  نَتََجاَوزُ  َولَ  م  َحابِ  ِجز  َخَراجِ  أَص 
 اَراتِ َوال عَقَ  ال 

ر فِي العَِظيَمةِ  والتَِّجاَراتِ  ِِ ِض، و البَح  َر  َراجِ  األ  تِخ    َمعَاِدنِ  َواس 

َهرِ  ِة، َوالذََّهبِ  ال َجو  َوالِ  َوذَِوي وال ِفضَّ ةِ َوال   ال فَاِشيَةِ  األَم  ن   قُوَّ   يَن تَِحلُ  ِممَّ

َرانِيَِة،ال ِدينَ  ثَرَ  نَّص  ا َعَشرَ  اث نَي   ِمن   أَك  َهم  ُهِور ِمنَ  ِدر    َعام   ُكلِّ  فِي ال ُجم 

 ُمِقيِميِن؛  َوفِيَها قَاِطنِينَ  ِلل َمَواِضعِ  َكانُوا إِذَا

لَبُ  َولَ  تِيَازِ  أَه لِ  َولَ  دِ ال بَلَ  قُطَّانِ  ِمن   لَي سَ  َسبِيل   َعابِرِ  ِمن   ذَِلكَ  يُط    اِلج 

ن    َمَواِضعُهُ.  تُع َرفُ  لَ  ِممَّ

يَةَ  َولَ  َخَراجَ  َولَ   ِميَراثِ  ِمن   ِميَراث   يَِدهِ  في ِيَُكونُ  َمن   َعلىَ  إِلَّ  ِجز 

ِض، َر  ، ِللسُّل َطانِ  فِيهِ  َعلَي هِ  يَِجبُ  ِمّمن   األ  ي َحق  يهِ  َما َعلَى ذَِلكَ  فَيُؤدِّ   يَُؤدِّ

ِملُ يَ  َولَ  َعلَي هِ  يَِجبُ  َولَ  لُهُ،ِمث   تِهِ  َطاقَتِهِ  قَد رَ  إِلَّ  ِمن هُ  ح    لِ َعمَ  َعلَى َوقُوَّ

ِض  َر   ثََمَرتَِها.   َوقَبَالَةِ   َوِعَماَرتَِها األ 

َحابِ  َحدُّ  بِهِ  يُتََجاَوزُ  َولَ  َشَططا   يَُكلَّفُ  َولَ  َخَراجِ  أَص 
  َولَ  نَُظَرائِِه، ِمن   ال 

ةِ  أَه لِ  ِمن   أََحد   يَُكلَّفُ  مَّ ِلِمينَ  َمعَ  ال ُخُروجَ  م  ِمن هُ  الذِّ ِهم   إِلىَ  ال ُمس    َعدُّوِ

تَِشفَةِ  ال ُحُروبِ  قَاةِ ِلُمالَ  َق َراِن، َوُمك  ةِ  أَه لِ  َعلَى لَي سَ  فَإِنَّهُ  األ  مَّ  ُمبَاَشَرةُ  الذِّ

ةَ  أُع ُطوا َوإِنََّما ال ِقتَالِ  مَّ   ِلُمونَ ال ُمس   يَُكونَ  َوأَن   ذَِلكَ  لَّفُوايُكَ  لَ  أَن   َعلَى الذِّ

، ِمن   َوِجَوارا   َعن ُهم   ذُبَّابا   َرُهوا َولَ  دُونِِهم  ِهيزِ  َعلَى يُك   ِمنَ  أََحد   تَج 

ِلِمينَ  بِ  إِلَى ال ُمس  نَ  الَِّذي ال َحر  َهم   فِيهِ  يَل قَو  ة   َعدُوَّ  إِلَّ  َخي ل   أَو   َوِسالَح   بِقُوَّ

، تِل قَاءِ  ِمن   ُعوايَتَبَرَّ  أَن   نِ  يفِ  أَن فُِسِهم  عَ  ِمن ُهم   ذَِلكَ  فَعَلَ  َمن   َكو    بِهِ  َوتَبَرَّ

رفَ  َعلَي هِ  ُحِمدَ  ِِ  بِِه.  َوُكوفِئَ  لَهُ  َوعُ

بَرُ  َولَ  ن   أََحد   يُج  َرانِيَةِ  ِملَّةِ  َعلَى  َكانَ  ِممَّ ه ا  النَّص   َولَ “  اإِلس الَم،ِ َعلَى  ُكر 

َسنُ أَ  ِهيَ  بِالَّتِي  إِلَّ  ال ِكتَابِ  أَه لَ  تَُجاِدلُوا فَضُ  ،”ح  َمةِ  َجنَاحُ  لَُهم   َويُخ  ح    الرَّ

 ال باِلَِد. ِمنَ  َكانُوا َوأَي نَ  َكانُوا َحي ثُ  ال َمك ُروهِ  أَذَى م  هُ َعن    َويَُكفُّ 

َرمَ  َوإِن   لِ  فَعَلَى ِجنَايَة ، َجنَى َحتَّى أَو   النََّصاَرى ِمنَ  أََحد   أَج   ِمينَ ال ُمس 

ُرهُ  مُ  َعن هُ  َوالذَّبُّ  َوال َمن عُ  نَص  حِ الصُّ  فِي َوالدُُّخولُ  َجِريَرتِهِ  َعن   َوال غُر 
  ل 

ا َعلَي ِه، َجنَى َمن   َوبَي نَ  بَي نَهُ  فَُضوا َولَ  بِِه؛ يُفَادَى أَو   َعلَي هِ  َمنَّ  فَإِمَّ   َولَ  يُر 

ذَلُوا دَ  َطي تُُهم  أَع   أِلَنِّي َهَمال   يُت َرُكوا َولَ  يُخ   َما لَُهمُ  أَنَّ  َعلَى هللاِ  َعه 

ِلِمينَ  ِلمِ  َعلَى َما َوَعلَي ِهم   ِلل ُمس  ِلِمينَ  َوَعلَى يَن،ال ُمس  دِ  َعلَي ِهم   َما  ال ُمس   بِال عَه 

َجبُوا الَِّذي تَو  َمامِ  َحقَّ  اِس  َمِة، َعنِ  َوالذَّبِّ  الذِّ َجبُوا ال ُحر  تَو   يُذَبَّ  أَن   واس 
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ِلِمينَ لِ  يَُكونُوا َحتَّى َمك ُروه   ُكلُّ  َعن ُهمُ    َما  َوفِي َماِلِهم   فِي ُشَرَكاءَ  ل ُمس 

.  َعلَي ِهم 

لُوا َولَ  َرهُ  َولَ  يُِريدُونَهُ، لَ  َشَططا   النَِّكاحِ  ِمنَ  يَُحمَّ  َعلَى ال بِن تِ  أَه لُ  يُك 

ِويجِ  ِلِمينِ  تَز  وا َولَ  ال ُمس  ا َخاِطبا   عُواَمنَ إِن   ذَِلكَ  فِي يَُضارُّ ِويجا ، َوأَبَو   تَز 

َوائِِهم   اَمَحةِ سَ َومُ  قُلُوبِِهم   بِِطيبَةِ  إِلَّ  يَُكونُ  لَ  ذَِلكَ  أِلَنَّ    أََحبُّوهُ  إِن   أَه 

 بِِه.   َوَرُضوا

َرانِيَةُ  َصاَرتِ  َوإِذَا ِلِم، ِعن دَ  النَّص  َضى أَن   فَعَلَي هِ  الُمس  َرانِيَتَِها  يَر    بِنَص 

َّبِ  ذِ  َسائَِهابُِرؤَ  اِلق تِدَاءِ  فِي َهَواَها عَ َويَت َخ  نَعَُها  َولَ  ِدينَِها بَِمعَاِلمِ  َواأل    يَم 

َرَهَها ذَِلكَ  َخالَفَ  فََمن   ذَِلَك، ء   َعلَى َوأُك  ر ِمن   َشي  ِِ  َخالَفَ  فَقَد   ِدينَِها أَم 

دَ   َكاِذبِيَن. ال   ِمنَ  هللاِ  ِعن دَ  َوُهوَ  َرُسوِلهِ  ِميثَاقَ  َوَعَصى هللاِ  َعه 

تَاجُ  إِنِ  َولَُهم   ةِ  فِي وااِح  ء   أَو   َوَصَواِمِعِهم   بِيَِعِهم   َمَرمَّ   َمَصاِلحِ  ِمن   َشي 

ِلِميَن، َرف دِ  إِلَى َوِدينِِهم   أُُمِورِهم   تَِها، َعلَى لَُهم   تَق ِويَة   ال ُمس  فَدُوا أَن   َمَرمَّ  يُر 

ِِ  بَل   َعلَي ِهم   دَي نا   ذَِلكَ  يَُكونُ  َولَ  َويُعَاَونُوا، ذَِلكَ  َعلَى  َعلَى  لَُهم   ويَة  تَق 

، َمَصاِلحِ  دِ  َوَوفَاء   ِدينِِهم  ِهبَة   هللاِ، ُسولِ رَ  بِعَه  ِ  َوِمنَّة   لَُهم   َمو    َوَرُسوِلهِ  لِِلَّ

.  َعلَي ِهم 

بِ  فِي يَُكونَ  بِأَن   ِمن ُهم   أََحد   يُل َزمَ  لَ   أَن   َولَُهم   ِهم   ِلِمينَ ال ُمس   بَي نَ  ال َحر    َوَعدُّوِ

نا   أَو   دَِليال   أَو   َرُسول   بِرا ، أَو   َعو  ا َشي ئا   َولَ  ُمخ  ُب.  بِهِ  َساسُ يُ  ِممَّ  ال َحر 

ِ، َظاِلما   َكانَ  ِمن ُهم   بِأََحد   ذَِلكَ  فَعَلَ  فََمن   تِهِ  َوِمن   َعاِصيا ، َوِلَرُسوِلهِ  لِِلَّ   ِذمَّ

  َشَرَطَها  الَّتِي الشََّرائِطِ  بَِهِذهِ  ال َوفَاءُ  إِلَّ  إِيَمانِهِ  فِي يََسعُهُ  َولَ  ُمتََخلِّيا ،

د   َرانِيَِة؛  ِملَّةِ  أِلَه لِ   هللاِ  َرسُولُ  هللاِ  َعب دِ  ب نُ  ُمَحمَّ  النَّص 

تََرطَ   بَِما َوال َوفَاءُ  التََّمسُّكُ  ِدينِِهم   فِي َعلَي ِهم   يَِجبُ  أُُمورا   َعلَي ِهم   َواش 

 أَه لِ  ِمن   أِلََحد   َرقِيبا   َولَ  َعي نا   ِمن ُهم   أََحد   يَُكونَ  أَلَّ  ِمن َها لَي ِه،عَ  َعاَهدَُهم  

بِ ال حَ  ِلِمينَ  ِمنَ  أََحد   َعلَى ر  هِ  فِي ال ُمس  وي  َولَ  َوَعالَنِيَتِِه،  ِسّرِ ِِ  يَأ 

ِلِمينَ  َعدُو   َمنَِازلَُهم   ريدُونَ  ِلل ُمس  ِِ ذَ  بِهِ  ُي َصةِ  أَخ    َولَ  ال َوث بَِة، َهازَ َوان تِ  ال فُر 

زلُوا ِِ َطانَُهم   يَن  ء   فِي َولَ  ِضيَاَعُهم   َولَ  أَو    َولَ  ِعبَادَاتِِهم   ِكنِ َمَسا ِمن   َشي 

رِهم   ِِ فُدُوا َولَ  ال ِملَِّة، أَه لِ  ِمن   َغي  بِ  أَه لِ  ِمن   أََحدا   يَر   َعلَى ال َحر 

ِلِمينَ  ،َغي   َولَ  رَجال   َِولَ  َخي ل   لَ وَ  بِِسالَح   لَُهم   بِتَق ِويَة   ال ُمس    َولَ  ِرِهم 

، وا َوأَن   يَُصانِعُوُهم  ِلِمينَ  ِمنَ  لَي ِهم  عَ  نََزلَ  َمن   يُِقرُّ   بِلَيَاِليَها،  أَيَّام   ثاَلَثَةَ  ال ُمس 

  ِذي الَّ  ال ِقَرى لَُهمُ  يَب ذُلُونَ  َمالُوا، َوَحي ثُ  َكانُوا َحي ثُ  َودََوابِِّهم   أَن فُِسِهم   فِي
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فُ   َولَ   يَأ ُكلُوَن، ِمن هُ  ِملُوا ذَِلكَ  ِسَوى  لُوايَك  َذَى فَيَح   ُروهَ.َوال َمك   َعلَي ِهم   األ 

تِيجَ  َوإِن   لَى اُح  ِِ فَاءِ  إِ ِلِمينَ  ِمنَ  أََحد   إِخ   َمنَِازِلِهم   َوِعن دَ  ِعن دَُهم   ال ُمس 

ُووُهم   أَن   ِعبَادَتِِهم   َوَمَواِطنِ  فُدُوُهم   يُؤ    َما  هِ بِ  يَِعيُشونَ  فِيَما َويَُواُسوُهم   َويَر 

تَِمِعيَن، َكانُوا تُُموا َوأَن   ُمج  ِهُروا َولَ  َعلَي ِهم   يَك  ،  َعلَى ال عَدُوَّ  يُظ  َراتِِهم    َعو 

لُوا َولَ  . ال َواِجبِ  ِمنَ  َشي ئ ا يُخ   َعلَي ِهم 

رئَ  فَقَد   َغي ِرَها إِلَى َوتَعَدَّاَها الشََّرائِطِ  َهِذهِ  ِمن   َشي ئا   نََكثَ  فََمن   ِِ   ِمن   َب

ةِ  ةِ  هللاِ  ِذمَّ  َعنِ  أُِخذَت   الَّتِي الَمَواثِيقُ وَ  ال عُُهودُ  َوَعلَي ِهمُ  َرُسوِلِه، َوِذمَّ

بَاِن، ه  ذَُها الرُّ تِهِ  َعلىَ  نَبِّي   ُكلُّ  أََخذَ  َوَما َوأَخ  َمانِ  ِمنَ  أُمَّ َِ  لَُهم   َوال َوفَاءِ  األَ

 بِِه؛  َوِحف ُظُهم  

 هللاُ.  َشاءَ  إِن   السَّاَعةُ  تَقُومَ  َحتَّى يُغَّيَرُ   َولَ  ذَِلكَ  يُن قَضُ  َولَ 

د    َكتَبَهُ  الَِّذي ال ِكتَابَ  َهذَا َوَشِهدَ     النََّصاَرى َوبَي نَ   بَي نَهُ  هللاِ  َعب دِ  ب نُ  ُمَحمَّ

 

 َعفَّان   ب نُ  َمانُ ُعث   / ال َخطَّابِ  ب نُ  ُعَمرُ  / بكر[ ]أبو  قَُحافَةَ  أَبِي ب نُ  َعتِيقُ 

دَاءِ  أَبُو / ذَر   أَبُو / َطاِلب   أَبِي ب نُ  َعِليُّ  /   ب نُ  هللاِ  َعب دُ  / ةَ ي رَ ُهرَ  أَبُو / الدَّر 

لُ  / ال ُمطَِّلبِ  َعب دِ  ب نُ  ال عَبَّاسُ  / َمس عُود   بَي رُ  / ال عَبَّاِس  ب نُ  ال فَض   ب نُ  الزُّ

امِ    ب نُ  ثَُماَمةُ  / ُعبَادَةَ  ب نُ  َسع دُ  / ُمعَاذ   ب نُ  َسع دُ  /  هللاِ  عبد  ب نُ  َطل َحةُ  /  ال عَوَّ

قُوصَ   /  هللاِ   َعب دُ   لَدُهُ َووَ   ثَابِت    ب نُ   َزي دُ   /  قَي س   قَمِ أ  ب ن َُزي د   /  ُزَهي ر    ب ن  ُحر   ر 

عَبُ  / َمظ عُون   ُب ن  ثَمانُع  / َزي د   ُب ن أَُساَمةُ  /   /  جبير بن بَي ر  الز ب نُ  ُمص 

وَعم   ب نُ  هللاِ  َعب دُ  / اِليَةِ عَ ل  ا أَبُو  َماِلك   ب نُ  َكع بُ  / ُحذَي فَةَ  أَبُو / ال عَاِص  ب نِ  ر 

 ُسف يَانَ  أَبِي ب نُ  ُمعَِاويَةُ  َوَكتَبَهُ  / َطاِلب   أَبِي  ب نُ   َجع فَرُ  / ثَابِت   ب نُ  َحسَّانُ  /
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 الرابع الفصل

 العالم  لنصارى ص(  ) محمد النبي عهد
 الكرمل( جبل ط)مخطو

 [ هللا رسول محمد  من[

 [ الرحيم الرحمن هللا  سم]ب

دُ  د   َطَها َشرَ  الَّتِي َوالشُُّروطُ  ال عَه  َرانِيَّةِ  ال ِملَّةِ  أله لِ  هللاِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ    النَّص 

د   َكتَبَهُ  ِ  َوِديعَةِ  َعلَى َونَِذيرا ، بَِشيرا   َكافَّة   النَّاِس  إِلَى هللاِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ  ّللاَّ

ةَ  ِلتَُكونَ  َحقِِّه، فِي ِ  ُحجَّ َرانِيَّةِ  ِدينِ  ِسِجلَّ  ّللاَّ َ  َمش ِرقِ  فِي النَّص  ِض األ    ر 

  وَمع ُروفِها  َوبَِعيِدَها، قَِريبَِها وأعَجِمها، وفَصيِحها َوَمغ ِربَِها،

ُهوِلها، دا   لَُهم   َجعَلَهُ  ِكتَابا   وَمج  ِعيّا ، َعه    ِمن هُ  ِصيَّة  وَ  َمن ُشورا ، وِسجاّل   َمر 

ة   هُ،َعد لَ  فِيهِ  تُِقيمُ  فُوَظة . َوِذمَّ س اَلمِ  َكانَ  فََمن   َمح  ِ كا ،ُمتَ  بِاإل   فِيهِ  َوِلما َمّسِ

دَ  َونََكثَ  َصنِيِعَها، ِمن   ُمتََساِهال     َغي رِ  إلَى َوَخالَفَهُ  فِيَها الَِّذي ال عَه 

ِمنِيَن، تُ  َما فِيهِ  َوتَعَدَّى  ال ُمؤ  دِ  َكانَ  ،بِهِ  أََمر  ِ  ِلعَه   نَافِيا ، لميثاقِهو  نَاِكثا ، ّللاَّ

تِهِ  تَِهينا ، وبِذمَّ ِمنِينَ  ِمن   َغي َرهُ  أو   انَ كَ  ُسل َطانا   ُمس  ِلِميَن، ال ُمؤ   فبدأتُ  َوال ُمس 

ألونَها الَّتِي َوال َمَواثِيقَ  نَف ِسي، َعلَى ال عُُهودِ  بِإِع َطاءِ    َجِميعِ  َوَعن   َعنِّي يَس 

ِلِميَن، ِمن   اليَّ أَهَ  ِطيَُهم  أُ  بِأَن   ال ُمس  دَ  ع  ِ  َعه  ةَ  َوِميثَاقَهُ،  ّللاَّ   ائِهِ أَن بِيَ  َوِذمَّ

ِفيَائِهِ  َوُرُسِلهِ  ِليَائِهِ  َوأَص  ِمنِينَ  ِمنَ  َوأَو  ِلِميَن،  ال ُمؤ  ِلينَ  فِي َوال ُمس  َوَّ   األ 

ِخِريَن، تِي َواآل  ُ  أََخذَ  ما أََشدُّ  َوِميثَاقِي َوِذمَّ ، نَبِّي   َعلَى ّللاَّ َسل   َملَك   أَو   ُمر 

ب ، دِ  َوال َوفَاءِ  يَضةِ ال فَرِ  َوإِيتَاءِ  الطَّاَعةِ  َحقِّ  ِمن   ُمقَرَّ ِ، بِعَه  فَظَ  أَن   ّللاَّ   أَح 

َوانِي َوِرَجاِلي بَِخي ِلي ثغوري فِي قَاِضيِهم   ِمنِيَن،  ِمنَ  َوأت بَاِعي َوأَع    ال ُمؤ 

 أَم   َكانُوا ِسل ما   قَِريبا ، أَم   واَكانُ  بَِعيد ا ال عَدُّو،ِ نََواِحي ِمن   نَاِحيَة   ُكلِّ  فِي

با ، ُهم   َوبِيَِعِهم   َكنَائِِسِهم   َوَعن   َعن ُهم   َوأَِذبَّ  ُهم  َوأَوِمنَ َحر    َوَمَواِضعِ  َوُمَصالَّ

بَانِ  ه  يَاَحةِ  َوَمَواِطنِ  ِمن ُهم   الرُّ   أَو   َجبَل   فِي دُوا،ُوجِ  َوأَي نَما َكانُوا َحي ثُ  الّسِ

، ، أَو   غارة  مَ  أَو   َواد  َران  ل   أَو   ُعم  ل   أَو   َسه    دينَُهم   أَُحوطَ  َوأَن   ،بِنَاء   أَو   َرم 

، أَو   بَّر   فِي ُوِجدُوا، َوأَي نَ  َكانُوا َحي ثُ  َوُمل َكُهم   ر  ق   فِي بَح  ب ، أَو   َشر   َغر 

ِمنِينَ  ِمنَ  ِملَّتِي ه لَ َوأَ  َوِخلَّتِي نَف ِسي بِهِ  أَُحوطُ  بَِما ِلِميَن،وَ  ال ُمؤ   َوأَن   ال ُمس 

َءة   َوَمك ُروه   أَذى   ُكلِّ  ِمن   أََمانِي فِي أُد ِخلَُهم   ، َوَسو    ِمن   أَكونَ  َوأَن   َوتَبِعَة 

َوا  َوأَت بَاِعي بِنَف ِسي َوإِيَّاُهم   يُِريدُنِي َعدُّو   ُكلَّ  َعن ُهم   دَاِرئا   َوَرائِِهم     نِي َوأَع 

، لطة  سُ  ذُو َوأَنَا ِملَّتِي، َوأَه لِ  يَُهم َعلَيَّ  يُوِجبُ  َوبِذَِلكَ  َعلَي ِهم    ف َظُهم  َوحِ  َرع 
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َحابِي و إليَّ  يَِصلَ  َحتَّى إِلَي ِهم   يَِصلَ  لَ  َوأَن   َمك ُروه ، ُكلِّ  ِمن     الذّابِّـينَ  أَص 

ِر، نَصيبَةِ  َعن   َم  َذَ  َعن ُهم   أَع ِزلَ  َوأن   األ  ِملُ  الَّتِي ال َمَوادِّ  فِي ىاأل    أَه لَ  تَح 

دِ  ، بِهِ  َطابَت   َما إلَّ  َوال َخراجِ، ال عَاِريَّةِ  ِمن   ال عَه    َعلَي ِهم   يَُكونُ  َوَل  أَن فُُسُهم 

َراه   َولَ  َجب ر   قُف   يُن فى َولَ  ذَِلَك، فِي إك  قُِفيَّتِِه،  َعن   أُس  َرانِي   َوَل  أُس    نَص 

َرا َعن   بَ  َعن   َراِهب   َولَ  نِيَّتِِه،نَص   َولَ  ِسيَاَحتِِه، َعن   َسائِح   َولَ  انِيِّتِِه،ُره 

َمعَتِِه، َعن   َراِهب   دَمُ  َوَل  َصو  ، بُيُوتِ  ِمن   بَي ت   يُه    يَد ُخلُ  َولَ  َكنَائِِسِهم 

ء   ِلِميَن، َمنَاِزلِ  فِي َولَ  ال َمَساِجدِ  بِنَاءِ  فِي َشي   فَقَد   ذَِلكَ  لَ فَعَ  فََمن   ال ُمس 

دَ  نََكثَ  ِ  َوع  ِ، َرُسولَ  َوَخالَفَ  ،ّللاَّ ةَ  َوَخانَ  ّللاَّ ِ، ِذمَّ لُ  لَ  أَن  وَ  ّللاَّ   يَُحمَّ

بَانُ  ه  ََساقِفَةُ  َولَ  الرُّ  بِذَِلكَ  تَِطيبَ  أَن   إِلَّ  بِثََمنِِه، يُل َزم   لَم   َمن   َجِميعُ  َولَ  األ 

، يَةَ ال   يَُجاِوُزوا َولَ  أَن فُُسُهم  َحابِ  َعلَى ِجز   ال ِعَظاِم، اتِ التَِّجارَ  أَص 

اصيَن، ِرُجونَ  َوالَِّذينَ  َوالغَوَّ َهرِ  عَاِدنَ مَ  يُخ  ِة، َوالذََّهبِ  ال َجو   َوال ِفضَّ

َوالِ  َوذَِوي َم  ةِ  األ  ةِ، ال َجمَّ ن   َوال قُوَّ َرانِيَّةَ  ان تََحلَ  ِممَّ ثَرَ  النَّص   اث نَي   ِمن   أَك 

هَ  َعَشرَ  ، ُكلِّ  في ما  ِدر  ِضعِ  يفِ  َكانُوا إذَا َعام    ُمِقيِميَن،  َوبِهِ  قَاِطنِينَ  ال َمو 

ن   ال بَلَدِ  قَاِطنِي ِمن   ُهوَ  َولَي سَ  َسبِيل   ِلعَابِرِ  سَ لَي   َوأَنَّهُ    يُع َرفُ  َل  ِممَّ

ِضعُهُ  يَةَ، َولَ  ال َخَراجَ  َمو  َ  ِميَراثُ  يَِدهِ  فِي يَُكونَ  أَن   إلَّ  ال ِجز  ِض األ   ر 

ن   ، ِمن   السُّل َطانِ  َمالُ  َعلَي هِ  يَِجبُ  ِممَّ ي َحّق  ي يُؤَ  َما َعلَى ذَِلكَ  فَيَُؤدِّ   دِّ

َملُ  َولَ  َعلَي هِ  يُتَجاَوزُ  َوَل  َغي ُرهُ، تِِه، َطاقَتِهِ  ِمق دَارُ  إلَّ  ِمن هُ  يُح   وَعلَى  َوقُوَّ

ِض  ِمن   يَُجوزُ  َمن   َر    َل وَ  َشَططا   يَُكلَّفُ  لَ  ثََمِرَها لِ َوإِق بَا َوِعَماَرتَِها األ 

َحابِ  َحدِّ  َعن   بِهِ  يَُجازُ  ة   أَه لُ  يَُكلَّفُ  َوَل  ائِِه،نَُظرَ  ِمن   الَخراجِ  أَص   ِذمَّ

ِلِمينَ  ِمنَ  ال َمَْلِ  َمعَ  ال ُخُروجَ  ِهم   إِلَى  ال ُمس  بِ  ِلُماَلقَاةِ  َعدُّوِ   َوُمكاَشفَةِ  ال َحر 

َق َراِن، ةِ  أَه لِ  َعلَى لَي سَ  أِلَنَّهُ  األ  مَّ ا َوإِنََّما ال ِقتَاِل، اَشَرةُ ُمبَ  الذِّ ةَ  أُع ُطو  مَّ  الذِّ

ِلمونَ  يَُكونَ  َوأَن   يَُكلَّفُوا، َل  أَن   َعلَى  ِمن   ُمحِرزينَ  َعن ُهم   ذَبَّابينَ  ال ُمس 

، ُخُروجِ  َعلَى يُك َرُهونَ  َوَل  دُونُِهم 
ِلِمينَ  َمعَ  ال  بِ  ال ُمس  نَ  الَّتِي لل َحر    يَل قَو 

ُهم   فِيَها ة   َوَل  ،َعدُوَّ ُعوا،يَتَبَ  أَن   إلَّ  َوِساَلح   َخي ل   ِمن   بِقُوَّ َملُ  رَّ  َعلَى  فَيُح 

عَ  َمن   ذَِلكَ  بَرُ  َولَ  َعلَي ِه، َوُكِفيَ  ذَِلكَ  لَهُ  َوُعِرفَ  بِهِ  تَبَرَّ ن   أََحد   يُج    َكانَ  ِممَّ

َرانِيَّةِ  ِملَّةِ  َعلَى س اَلمِ  نَ مِ  النَّص  ِ ه ا، اإل    ِهيَ  بِاَلَّتِي إلَّ  ادَلُ يُجَ  َوَل  ُكر 

َسُن، فَضُ  َأَح  َمِة، نَاحُ جَ  لَُهم   ُويخ  ح  َذَى َعن ُهم   َويَُكفُّ  الرَّ  َوال َمك ُروهُ  األ 

 َجنَى  أَو   َجِريَرة   النََّصاَرى  ِمن   أََحد   َجَرأَ  َوإِن   ُوِجدُوا، َوأَي نَ  َكانُوا َحي ثُ 

ِلِمينَ  فَعَلَى ة ،ِجنَايَ  ُرهُ  ال ُمس  مُ  َعن هُ  َوالذَّبُّ  َوَمن عُهُ  نَص    َجِريَرتِهِ  َعن   َوالغَر 
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ل حُ  فِي الدُُّخولُ وَ  ا َعلَي ِه، ِمنَّا أََصابَ  َما وبَي نَ  َبَي نَهُ  الصُّ   يُفَادَى فِدَاء   َوأَمَّ

ذَلُوا َولَ  بِِه، فَُضوا، َول يُخ  َطي تُُهم   بَل   يُر  ِ  دَ َعه   أَع    َما  لَُهم   أَنَّ  َعلَى ّللاَّ

ِلِميَن،لِ  ِلِميَن، َعلَى َما َوَعلَي ِهم   ل ُمس  ِلِمينَ َولِ  ال ُمس   َوَعلَى لَُهم   َما ل ُمس 

ِلِمينَ  ، َما ال ُمس  دِ  َعلَي ِهم  َجبهُ  الَِّذي بِال عَه  تَو  َعاءِ  َحقُّ  اَس   َعن   َوالذَّبُّ  الّرِ

َمِة، َجبُو بِهِ  ال ُحر  تَو   ُكلِّ  فِي لَُهم   َويَد ُخلُ  َمك ُروه ، ُكلَّ  َعن ُهم   بِذَّب   ااس 

، فَق  كا   ِلُمونَ الُمس   يَكونَ  َحتَّى ِمر  ، َوفِيَما لَُهم   فِيَما ِشر    أَن   َولَُهم   َعلَي ِهم 

ِملَ  رِ  ِمن   تَح  ِرُهوا َوَل  َشَططا ، النَِّكاحِ  أَم  ِوي َعلَى ِمن ُهم   ال بِن تِ  أَه لَ  يُك    جِ تَز 

ِلِميَن، وا َوَل  ال ُمس  ا خاِطبا   َمنَعُوا إِن   ذَِلكَ  فِي  يَُضارُّ ويجا ، وأَبَو   فإنَّ  تَز 

َوائِِهم   َوُمَساَمَحةِ  أَن فُِسِهم   بِِطيبِ  إلَّ  يَُكونُ  لَ  ذَِلكَ  هُ،  أََحبُّوهُ  إن   أَه    َوَرَضو 

َرانِيَّةُ  َصاَرتِ  َوإذَا ِلِم، بَي تِ  فِي النَّص  ِضيَ  أَن   لَي هِ فَعَ  ال ُمس    فِي  َهَواَها يُر 

ذِ  بُِرَؤَسائَِها اِلق تِدَاءِ  ِمن   ينَِهادِ  َخ  نَعَُها َوَل  ِدينَِها، عَاِلمِ بِمَ  َواأل   ذَِلكَ  فِي يَم 

ِكَها َعلَى يُك ِرهَُها َولَ  َها َوَل  تَر  كِ  فِي يَُضارَّ  ذَِلكَ  فَعَلَ  فَإِن   ِدينَِها، تَر 

َرَهَها لَفَ  فَقَد   ،َعلَي هِ  َوأك  دَ  أَخ  ِ  َعه  ِ، َرُسولِ  ِميثَاقَ  َصىَوعَ  ّللاَّ   َوُهوَ  ّللاَّ

ِ  ِعن دَ  تَاُجوا إن   ولَُهم   ال َكاِذبِيَن. ِمنَ  ّللاَّ ةِ  إلى اح   أَو   َكنايِِسِهم   َمَرمَّ

لََحةِ  ِمن   ء  َشي   أَو   َصواِمِعهم   فَد   إلَى ِدينِِهم   َمص  ِلِمينَ  ِمن   َمر    أَو   ال ُمس 

، َعلَى  عُونَة  مَ  ة  فُ  أَن   َمَرمَّ   بَل   دَي ن ا، ذَِلكَ  يَُكونُ  َوَل  َويُعَاِونُوا َعلَي هِ  دُوايَر 

، َمَصاِلحِ  َعلَى لَُهم   َمعُونَة   دِ  َوَوفَائِِهم   ِدينِِهم  ِ  َرُسولِ  بِعَه    ُموَهبَة   ِهبَة   ّللاَّ

، ةَ  لَُهم  ِ  ِذمَّ ةَ  ّللاَّ ِ  َرُسولِ  َوِذمَّ . م  َعلَي هِ  ّللاَّ  أَن   ن ُهم  مِ  أََحد   يَُكونُ  َوَل  َولَُهم 

ِلِمينَ  بَي نَ  يَُكونَ  را   أَو   دَِليال   أَو   َرُسول   ُكن   َوقَالُوا: َعدُو   َولَُهم   ال ُمس   ُمَسخَّ

ا ء  َشي   فِي أَو   ُب، يَقُومُ  ِممَّ ، ذَِلكَ  فَعَلَ  فََمن   ال َحر    َظاِلما   َكانَ  بِأََحد 

ِ  َوِلَرُسولِ   تَِلف ا.ُمخ   َوِصيَّتِهِ  َوِمن   َعاِصيا    ّللاَّ

د   َشَرطَ  الَّتي الُشُروطُ  َهذَهِ  ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ َرانِيَِّة،  ال ِملَّةِ  أِلَه لِ  ّللاَّ  النَّص 

، فِي أُُمورا   ِدينهم   فِي َعلَي ِهم   َوأَش ِرطَ  تِِهم   َوال َوفَاءُ  بَِها التََّمسُّكُ  َعلَي ِهم ِذمَّ

، َعاَهدَ  بَِما  أَه لِ  ِمن   أِلََحد   َعي نا   ِمن ُهم   أََحد   ونَ يَُك  لَ  أَن   َوِمن َها َعلَي ِهم 

بِ  ِلِمينَ  ِمنَ  أََحد   َعلَى ال َحر  ، َوَل  ِسّر   فِي ال ُمس   فِي  بَِوفَاء   َوَل  َعاَلنِيَة 

، َعدُّوا   يَأ ُووا َوَل  َمنَاِزِلِهم   ِلم  َطانَُهم   يَن ِزلُ  َوَل  ِلُمس    َمَساِكنِ  فِي َولَ  أَو 

، فُدُوا لَ وَ  ِعبَادَتِِهم  بِ  أَه لِ  ِمن   أََحدا   يَر  ة   ِلِمينَ ال ُمس   َعلَى ال َحر    ِمن   بِقُوَّ

اَلحِ  َعاِريَّةِ  َجاِل، َولَ  ال َخي لِ  َولَ  الّسِ تَوِدُعوا َولَ  الّرِ ، لَُهم   يَس    َولَ  َمال 

، ، َوَل  يُكاتِبُوُهم    أَن فُِسِهم   َعن   يَهافِ  يَِذبُّونَ  دَار   فِي يَُكونَ  أَن   إلَّ  يَُصافِحوُهم 



24 
 

، ايَةِ َوِرعَ  ِدَمائِِهم   َعن   يَد َرُؤونَ  نَعُونَ  َولَ  ِدينِِهم  ِلِمينَ  ِمن   أََحدا   يَم    ال ُمس 

 ُوِجدُوا،  َوأَي نَ  َكانُوا َحي ثُ  َوِلدََوابِِّهم   أِلَن فُِسِهم   َولَيَاِليَها أَيَّام   ثاََلثَةِ  قَِراَيَةَ 

ِملُوا كَ ذَلِ  َعلَى  يَُكفُّوا َوَل  يَأ ُكلُوَن، ِمن هُ  الَِّذي َرىال قِ  لَُهم   َوي بذُلُونَ   فَيَح 

َِذيَّةَ  تِيجَ  فَإِن   َوال َمك ُروهَ، َعن ُهم   األ  تِفَاءِ  إلَى اُح  ِلِمينَ  ِمن   أََحد   اخ   فِي ال ُمس 

، َوَمَواِطنِ  َمنَاِزِلِهم   َماِرِهم  فِدُوُهم  يََودُّوُهم   أَن   إع  ا ُسوُهم  َويُوا َوي ر    َشقَّ  َعمَّ

تَِفيَن، َكانُوا َما بِهِ  َرتِِهم   َعلَى ال عَدُوَّ  يُظ ِهُروا َولَم   َعن ُهم   تَُمواكَ  إذَا ُمخ    َعو 

  َهِذهِ  ِمن   َشي ئا   ِمن ُهم   نََكثَ  فََمن   ذَِلَك، فِي َعلَي ِهم   ال َواِجبِ  ِمنَ  يُِخلُّوا َولَم  

ةِ  ِمن   فَبَِرئَ  ِه،َغي رِ  إلَى َوتَعَدَّاَها الشُُّروطِ  ِ  ِذمَّ ةِ  ّللاَّ  َعلَي ِهم   ،ّللاّ  َرُسولِ  َوِذمَّ

بَارِ  َعن   أُِخذَت   الَّتِي  َوال َمَواثِيقَ  ال عُُهودَ  بِذَِلكَ  َح  بَانِ  األ  ه    َوالنََّصاَرى  َوالرُّ

ُ  أََخذَ  َما  َوأََشدُّ  ال ِكتَاِب، أَه لِ  ِمن   تِهِ  َعلَى والنَّبِيُّ  ّللاَّ َي َماِن،  ِمن   أُمَّ   األ 

ِلِميَن، َوَعلَى ِسهِ نَف   َعلَى  لَُهمُ  َجعَلَ  بَِما َوال َوفَاءِ   لَُهم   ذَِلكَ  ِرَعايَةُ  ال ُمس 

تُُهم    الدُّن يَا، َوتَن قَِضيَ  السَّاَعةُ  تَقُومَ  َحتَّى أَبَدا   إلَي هِ  َواِلن تَِهاءُ  بِهِ  َوِعزَّ

د   تَبَهُ كَ  الَِّذي ال ِكتَابِ  َهذَا َعلَى دَ َوأُش هِ  ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ   النََّصاَرى  بَي نَ  ّللاَّ

دَ. َهذَا لَُهم   َكتَبَ  وَ   َعلَي ِهم   أََشَرطَ  يالَّذِ   ال عَه 

يقُ  بَك ر   أَبُو دِّ   أَبِي ب نُ  َعِليُّ  /  َعفَّانَ   ب نُ   ُعث َمان / ال َخطَّابِ  ب نُ   ُعَمرُ  /  الّصِ

دَاءِ  بُوأَ  / ُسف يَانَ  أبي ب نُ  ُمعَاِويَةُ  / َطاِلب     /  ُهَري َرةَ  أَبُو / ذَّر   أَبُو / الدَّر 

ِ  َعب دُ  ِ  َعب دُ  / َمس عُود   ب نُ  ّللاَّ َزةُ  / َعبَّاس    ب نُ  ّللاَّ   ال ُمطَِّلبِ  َعب دِ   ب نُ  َحم 

ِ   َعب دُ   / ثَابِت   ب نُ  َزي دُ  / فَُضي ل   قُ  / َزي د   اب نُ  ّللاَّ بَي رُ  / ُزَهي ر   ب ن وصَ ُحر    الزُّ

امِ  ب نُ    ب نُ   ُعث َمانُ  / َزي د   ب نُ   أَُساَمةُ  / قَي س   ب نُ  ثَابِتُ  / ُمعَاذ   ب نُ  َسع دُ  / ال عَوَّ

ِ  َعب دُ  /  َمظعُون   ِرو ب نُ  ّللاَّ   ثَابِت   ب نُ  َحّسانُ  /  َربِيعَةَ  اب نُ  / ال عَاِص  ب نِ   َعم 

لُ  / َطاِلب   أَبِي ب نُ  َجع فَرُ  / ِ  ُعب يدِ   ب نُ   َحةُ َطل   /  ال عَبَّاِس  اب نُ  ال فَض    /   ّللاَّ

قَمَ  ب نُ  دُ َزي   / ُعبَادَةَ  ب نُ  َسع دُ  لُ  / أَر    أَبُو /  ُجبَي ر   ب نُ  دَاُود  / بَي َضا  ب ن َسه 

/ ب نُ  /ُحذَي فَةَ  بُو أَ  / ال عاِليَةِ  ارُ   / عسيه ب نُ  َهاِشمُ  َعِسير    /  يَاِسر   ب نُ  َعمَّ

َوانُ  / ب  َكع   ب نُ  َكع بُ  / َماِلك   ب نُ  ع بُ كَ  ِ   ِرض  َمِعيَن. َعلَي ِهم   ّللاَّ    أَج 

اَلءِ  ِمن   ُسف يَانَ  أَبِي ب نُ   ُمعَاِويَةُ  هُ َكتَبَ  وَ  ِ  َرُسولِ  إِم  مَ  ّللاَّ ث نَي نِ  يَو  ِ   تََمامَ   اإَل 

بَعَةِ  ُهر   أَر  ابِعَةِ  السَّنَةِ  ِمنَ  أَش  َرةِ  ِمن   الرَّ َِ َوَكفَى  بِال َمِدينَةِ  ال ِهج  َِ   ِ   بِالِلَّ

دُ  ال ِكتَابِ  َهذَا فِي َما َعلَى َشِهيدا   ِ  َوال َحم   ال عَالَِميَن.  َربِّ  لِِلَّ
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 الخامس الفصل

 العالم  لنصارى )ص( محمد النبي عهد

 القاهرة(  )مخطوط

 ]هللا رسول محمد  من[

مِ   ال َخالَئِقِ  فَنَاءِ  ع دَ بَ  ال بَاقِي  النَّاِطقِ  ال َحّيِ  ال َخاِلقِ  هللاِ  بِس 

دِ  نسخة هذا د   َكتَبَهُ  الَِّذي ال عَه   ِلَكافَّةِ  ال ُمطَِّلبِ  َعب دِ  نُ اب   هللاِ  َعب دِ  اب نُ  ُمَحمَّ

 النََّصاَرى 

َخةُ  دِ  ِكتَابِ  نُس   ال عَه 

دُ  َهذَا د   بِِكتَابَتِهِ  أََمرَ  هللاِ  َعه    هللاِ  َرُسولُ  ِلبِ ال ُمطَّ  َعب دِ  اب نُ  هللاِ  َعب دِ  اب نُ  ُمَحمَّ

بَانِ الرُّ  َوَسائِرِ  النََّصاَرى ِلَكافَّةِ  آِلهِ  َوَعلَى لَي هِ عَ  هللاُ  َصلَّى   ِمن هُ  ِحف ظا   ه 

ةَ  ِليَُكونَ  َخل ِقهِ  فِي هللاِ  َوِديعَةُ  أِلَنَُّهم   َوِرَعايَة ، لَُهم     يَُكونُ  َولَ  َعلَي ِهم   ال ُحجَّ

ة   هللاِ  َعلَى ِللنَّاِس  ُسوِل. ع دَ بَ  ُحجَّ ة  ذِ  ذَِلكَ  َوَجعَلَ  الرَّ   لَُهم   َوِحف ظا   ِمن هُ  مَّ

رِ  ََسدُ  َكتَبَهُ  َحِكيما   َعِزيزا   هللاُ  َوَكانَ  هللاِ  بِأَم    يَن تَِحلُ  َمن   ِلُكلِّ  ِملَّتِهِ  َوأَه لُ  األ 

َوةَ  َرانِيَّةِ  دَع  ِض  َمش ِرقِ  ِمن   النَّص  َر   بَِعيِدَها،وَ  َوقَِريبَِها َوَمغ ِربَِها، األ 

ُهول ، َمع ُروفا   َها،َوَعَجِميِّ  َعَربِيَِّها دا   َوَمج    ِمن هُ  ُسنَّة   م  لَهُ  َوَعد ل   ِمن هُ  َعه 

فَُظ.   تُح 

كا ، بِاإِلس الَمِ  َكانَ  َرَعاَها َمن   تَأ ِهال . َوِلِدينِهِ  ُمتََمّسِ   َوَضيَّعَ  نََكثََها َوَمن   ُمس 

دَ  دِ  َكانَ  بِِه، أََمرَ  َما فِيهِ  َوتَعَدَّى َوَغيََّرهُ  هللاِ  ُسولُ رَ  بِهِ  أََمرَ  الَِّذي ال عَه    ِلعَه 

تَِهينا   َوبِِدينِهِ  نَاقِضا   يثَاقِهِ َوِلمِ  نَاِكثا   هللاِ  ِجبا ، َوِللَع نِهِ  ُمس  تَو    َكانَ  ُسل َطانا   ُمس 

ِمنِينَ  ِمنَ  َغي َرهُ  أَو   ِلِميَن.  ال ُمؤ   َوال ُمس 

َطاءِ بِإِ  فِيهِ  فَبَدَأ تُ  دِ  ع    َوَعن   َعنِّي َسأَلُوا الَّتِي َمَواثِيقِ َوال   نَف ِسي َعلَى ال عَه 

ِلِمينَ  ِمنَ  يِملَّتِ  َجِميعِ  ِطيَُهم   بِأَن   ال ُمس  دَ[ أُع  ةَ  َوِميثَاقَهُ  هللاِ  ]َعه    أَن بِيَائِهِ  َوِذمَّ

ِفيَائِهِ  ِليَائِهِ  َوأَص  ِمنِينَ  ِمنَ  َوأَو  ِلِمينَ  ال ُمؤ  ِلينَ  فِي َوال ُمس  َوَّ ِخِرينَ  األ    َواآل 

تِيَوذِ  َسل   نَبِّي   َعلَى تَعَالَى هللاُ  أََخذَهُ  َما َوأََشدَّ  َوِميثَاقِي مَّ   َحقِّ  ِمن   ُمر 

ِد. َوال َوفَاءِ  ال فَِريَضةِ  َوإِت يَانِ  الطَّاَعةِ   بِال عَه 

دَ  فَظَ  أَن   هللاِ  َعه  َضُهم   أَح    َوِسالَِحي  َوِرَجاِلي َوَخي ِلي بِقُد َرتِي َوأَد يَانَُهم   أَر 

تِيَوقُ  ِلِمينَ  ِمنَ  َوأَت بَاِعي وَّ  ال قَِريبِ  نََواِحي ِمن   نَاِحيَة   ُكلِّ  فِي ال ُمس 

ِميَ  َوأَن   َوال بَِعيِد،   َوبُيُوتِ  َوبِيَِعِهم   َكنَائِِسِهم   َوَعن   َعن ُهم   َوأَِذبَّ  بِيَعَُهم   أَح 

ه   َمَواِضعَ  َصلََواتِِهم    َحي ثُ  ]كذا[ لسَُّواحِ لِ  َوَمَواِضعَ  ِمن ُهم   ]كذا[ بَانِ ِللرُّ
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َران   أَو   َمغَاَرة   أَو   َواد   أَو   َجبَل   ِمن   َكانُوا ل   أَو   ُعم  ، أَو   َسه  ل  فَظَ  َوأَن   َرم   أَح 

تَُهم   قِيا   َكانُوا أَي نَ  َوِدينَُهم   َوِملَّتَُهم   ِذمَّ بِيّا   أَو   َشر  ِريّا   أَو   َغر    بَِما  قَب ليّا   أَو   بَح 

فَظُ  تِي  ف ِسينَ  بِهِ  أَح  ِلِميَن.  ِمنَ  ِملَّتِي َوأَه لِ   َوَخاصَّ  ال ُمس 

تِي فِي أُد ِخلَُهم   َوأَن     َعن ُهم   َوأَُصدَّ  َوَمَودَّة   ِحين   ُكلِّ  فِي َوأََمانِي َوِميثَاقِي ِذمَّ

،  أَو   َمك ُروه   أَو   أَذى   ُكلَّ  اتِِهم   ن  مِ  أَُكونَ  َوأَن   تَبِعَة    َعدُّو   ُكلَّ  َعن ُهم   ذَاباا قُوَّ

ِذي أَو   َوا  بِنَف ِسي َوأَف ِديَِهم   ُمؤ   َرِعيَّتِي  أِلَنَُّهم   ِملَّتِي  َوأَه لِ  َوأَت بَاِعي نِيَوأَع 

تِي َوأَه لُ    َوِحف ُظُهم   ِرَعايَتُُهم   َعليَّ  َوَكذَِلكَ  َعن ُهم   السُّل َطةَ  ]كذا[ وأبيد  ِذمَّ

ء   يَِصلُ  َولَ  لَي ِهم  إِ  ذَِلكَ  يَِصلُ  َولَ  َمك ُروه ، ُكلِّ  ِمن     إِلَي ِهم   ذَِلكَ  ِمن   َشي 

َحابِي إِلَى يَِصلُ  َحي ثُ  َرةِ  َوَعن    َعن ُهم   الذَّابِّينَ  أَص  س الَِم. نُص  ِ  اإل 

َذَى َعن ُهمُ  أَع ِزلَ  َوأَن   لُ  الَّتِي ال ُمَؤنِ  فِي األ  دِ  أِلَه لِ  تَُحمَّ  العَاِريَةِ  ِمنَ  ال عَه 

َخَراجِ 
َراه   لَ وَ  ُجور   َعلَي ِهم   َولَي سَ  نُفُوُسُهم   بِهِ  َطابَت   َما إِلَّ  بِال    َعلَى  إِك 

ء    ذَِلَك. ِمن   َشي 

قُف   تَغ يِيرُ  َولَ  قُِفيَّتِهِ  َعن   أُس  بَانِيَتِهِ  ِمن   َراِهب   َولَ  أُس  َرانِّي   َولَ  َره    ِمن   نَص 

َرانِيَّتِهِ  َمعَتِهِ  ِمن   َزاِهد   َولَ  نَص  دَمُ  َولَ  ِسيَاَحتِِه، ِمن   َسائِح   َولَ  َصو    بَي ت   يُه 

، َكنَائِِسِهم   وتِ بُيُ  ِمن   ء   يَد ُخلُ  َولَ  َوبِيَِعِهم  ء   فِي َمن ِزِلِهم   ِمن   َشي    ِمنَ  َشي 

ِمنِينَ  َمنَاِزلِ  َولَ  ال َمَساِجدِ  ِلِميَن، ال ُمؤ  دَ  نََكثَ  فَقَد   ذَِلكَ  فَعَلَ  فََمن   ال ُمس   َعه 

تِِه. َعن   َوَحادَ  َرُسولَهُ  َخالَفَ وَ  هللاِ   ِذمَّ

لُ  َولَ  بَانُ  تَُحمَّ ه  ََساقِفَةُ  َولَ  الرُّ   لَبِِسي  َوَكافَّةُ  ِمن ُهم   تَعَبَّدَ  َمن   َولَ  األ 

َ  َعنِ  ال ُمع تَِزلَةِ  َوال َمَواِضعِ  ال ِجبَالِ  فِي يُوَجدُ  أَو   الصُّوفِ  ء   ب َصارِ األ    َشي 

يَةِ  ِمنَ   ل َخَراجِ.َوا  ال ِجز 

رَ  َوأَن   َِ َِ َِ َِ َِ ن   اَرىالنَّصَ  ِمنَ  بِغَي ِرِهم   يَق تََص   َراِهب   َولَ  يَتَعَبَّدُ  لَ  ِممَّ

يَةِ  ِمنَ  َسائِح   َولَ  بَعَةِ  َعلَى ال ِجز  ب   أَو   َعام   ُكلِّ  فِي دََراِهمَ  أَر    لَِطيفِ  ثَو 

ِلُمونَ ال مُ  أََعانُوهُ  َوالقُوتَ  الثََّمنَ  َعِدمَ  َوَمن   الثََّمِن،   الَماِل،  بَي تِ  قُوتِ  ِمن   س 

  بَِما  إِلَّ  َعلَي ِهم   ذَِلكَ  يَقُومُ  َولَ  َعن ُهم   ُحِملَ  القُوتُ  َعلَي ِهمُ  يَُسهَّل   لَم   فَإِن  

.  بِهِ  َطابَت    أَن فُُسُهم 

يَةِ  يُتََجاَوزُ  َولَ  َخَراجِ  بِِجز 
رِ  فِي ال ِعَظامِ  َوالتَِّجاَراتِ  َراتِ ال ِعَما ِمنَ  ال    ال بَح 

ِص، َراجِ  َوفِي  َوال غَو  تِخ   َوال ِفضَّةِ  َوالذََّهبِ  ال َجَواِهرِ  نَ مِ  ال َمعَاِدنِ  اس 

َوالِ  َوذَِوي َم  َرانِيَّةِ  ُمن تَِحِلي ِمن   َوَغي ِرِهم   األ  ة   َعَشرَ  اث نَا النَّص  يَة   فِصَّ  ِجز 

َمَواِضعِ  َكانُوا إِذَا َعام   ُكلِّ  فِي
 ِقيِميَن. مُ  قَاِطنِينَ  بِال 
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تِيَارِ  أَه لِ  ِمن   َولَ  ال باِلَدِ  أَق َطارِ  ِمن   َولَي سَ  َطِريق   َعابِرُ  يُع تََرضُ  َولَ    اِلخ 

ن   ِضعُهُ  يُع َرفُ  لَ  ِممَّ يَة   َولَ  بَِخَراج   َمو    ِميَزان   يَِدهِ  فِي يَُكونَ  أَن   إِلَّ  ِجز 

ِض  ينِ َمَوازِ  ِمن   َر  ي َحّق   ِمن   السُّل َطانِ  َمالُ  فِيهِ  َعلَي هِ  يَِجبُ  األ   ذَِلكَ  فَيَُؤدِّ

ِملُ  َولَ  َعلَي هِ  يَُجارُ  َولَ  ِمث لَهُ، ييَُؤدِّ  َما تِهِ  َطاقَتِهِ  قَد رِ  َعلَى إِلَّ  فِيهِ  يَح    َوقُوَّ

ِويطِ  َعلَى ِض  تَح  َر    َولَ  َشَططا   يَُكلَّفُ  َولَ  .ثََمَرتَُها َوأَق بَلَ  َوِعَماَرتَِها األ 

َحابِ  َحدُّ  َجاَوزُ يُتَ  َخَراجِ  أَص 
 نَُظرائِِه.  ِمن   ال 

ةِ  أَه لُ  يَُكلَّفُ  َولَ  مَّ ِلِمينَ  َمعَ  ال ُخُروجَ  ِمن ُهم   الذِّ ِهم   إِلَى ال ُمس    ِلُمالَقَاةِ  َعدُّوِ

بِ  َب َرارِ  َوُمَكاَشفَةِ  ال َحر  ةِ الذِّ  َعلَى لَي سَ  أِلَنَّهُ  األ    ع ُطوا َوأُ  ال ِقتَاِل، ُمبَاَشَرةُ  مَّ

يَةَ  ِلِمينَ  تَُكونَ  َوأَن   ذَِلَك. يَُكلَّفُوا لَ  أَن   َعلَى الدِّ  َوَجَزرا   َعن ُهم   دَف عا   ِلل ُمس 

َرُهوا َولَ  دُونِِهم   ِمن   ِهيزِ  َعلَى يُك  ِلِمينَ  ِمنَ  أََحد   تَج  بِ  إِلَى  ال ُمس   الَِّذي ال َحر 

ُهم   هِ فِي يَُكونُ  ة   َعدُوُّ الَ  ِمنَ  بِقُوَّ تَب ِرعُ  يَُكونَ  أَن   إِلَّ  َخي ل   َولَ  حِ الّسِ   يَس 

ى َما فَيَُكونُ  نَف ِسهِ  تِل قَاءِ  ِمن   ع ُمتَبَرِّ  ِلُمونَ  تَقَوَّ   َعاِريَة   ذَِلكَ  ِمن   ال ُمس 

ُمونُهُ  َمنُهُ  َمض  ، تَُردَّ  أَن   إِلَى ال َمالِ  بَي تُ  يَض    َعلَي هِ  ِغيرَ  أَو   تُُوفِّيَ  ن  فَإِ  إِلَي ِهم 

لِ  َمالِ  بَي تِ  ُصل بِ  ِمن   ذَِلكَ  قِيَمةُ  لَهُ  ِرمَ غُ  يَ  ِمينَ ال ُمس    إِلَى  َوُحِملَ  إِلَي هِ  َوأُدِّ

عُ  َمن    َعلَي ِه.  َوأُوفِيَ  لَهُ  َوُغِرمَ  يَتَبَرَّ

بَرُ  َولَ  َرانِيَةِ  ِملَّةِ  فِي  َكانَ  َمن   َعلَى يُج  ها   النَّص    َولَ  اإِلس الَمِ  لَى عَ  ُكر 

َسُن، ِهيَ  بِالَّتِي لَّ إِ  يَُجادَلُوا فَظُ  أَح  َمةِ ا َجنَاحُ  لَُهم   َويُح  ح    َعن ُهمُ  َويَُكفُّ  لرَّ

َذَى  َحلُّوا.  َما َوأَي نَ  َكانُوا َما َحي ثُ  َوال َمك ُروهُ  األ 

َرمَ  َوإِن   ِلِمينَ  ىفَعَلَ  ِجنَايَة   َجنَى أَو   النََّصاَرى ِمنَ  أََحد   أَج  َرتُهُ  ال ُمس    نُص 

يَرتِهِ  َوَعن   هُ َعن   َوال َمغ َرَمةُ  َعن هُ  َوالذَّبُّ  َوُمَساَعدَتُهُ  تُهُ َومعُونَ ِِ   َجَر

حِ  فِي َوالدُُّخولُ 
ل   بِإِن قَاِذِه.  أَو   بُِمَساَعدَتِهِ   أَو   َعلَي هِ  َجنَى َمن   َوبَي نَ   بَي نَهُ  الصُّ

فَضُ  َولَ  يَُجادَلُوا َولَ  َطي تُُهم   أِلَنِّي َهَمال   يُت َرُكوا َولَ  وايُر  دَ  أَع    هللاِ،  َعه 

ِلِمينَ  َعلَى دِ  لَي ِهم  عَ  بَِما ال ُمس  َجبُوا الَِّذي بِال عَه  تَو  َمامِ  َحقَّ  اس    َعنِ  َوالذَّبِّ  الذِّ

يَِة. َجبُوا ال ِجز  تَو  تَ  بِِهم   َويُد َخلُ  َمك ُروه   ُكلُّ  َعن ُهم   يُذَبَّ  أَن   َواس   ُكلِّ  تَح 

ِلِمينَ لِ  َويَُكونُوا تََرفُّق   .   َعلَي ِهم   بَِما ُشَرَكاءَ  ل ُمس   َولَُهم 

لُوا َولَ  َرهُ  َولَ  ،يُِريدُوهُ  َما إِلَّ  َشَططا   النَِّكاحِ  ِمنَ  يَُحمَّ  ِمن ُهم   ال بَنَاتُ  تُك 

ِويجِ  َعلَى ِلِميَن، تَز    بِِزيَجة   أَو   َخاِطبا   اَمنَعُو إن بِذَِلكَ  يَُضادُّوا َولَ  ال ُمس 

ِويجا   َوائِِهم   أَن فُِسِهم   بِِطيبَةِ  إِلَّ  يَُكونُ  لَ  ذَِلكَ  أِلَنَّ  تَز    أََحبُّوهُ  إِن   َوأَه 

 بِِه.   َوَرُضوا
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َرانِيَةُ  َصاَرتِ  َوإِن   ِلمِ  ِعن دَ  النَّص  َضى  أَن   فََعلَي هِ  ال ُمس  َرانِيَتَِها  يَر    بِنَص 

ذِ  َهابُِرَؤَسائِ  اِلق تِدَاءِ  ِمنَ  َواَهاهَ  َعلَى َويُِعينََها َخ    فََمن   ِدينَِها، بَِمعَاِلمِ  َواأل 

َرَهَها ء   َعلَى أَك  رِ  ِمن   َشي  دَ  َخالَفَ  فَقَد   ِدينَِها أَم    ِميثَاقَ  َوَعَصى هللاِ  َعه 

 ال َكاِذبِيَن. ِمنَ  ِعن دَنَا  َوُهوَ  َرُسوِلهِ 

تَاُجوا إِن   َولَُهم   ةِ َمرَ  إِلَى اِح  ء   أَو   تِِهم  َصلََوا  َوَمَواِضعِ  بِيَِعِهم   مَّ   ِمن   َشي 

لََحةِ  ِلِمينَ  دِ تَعَهُّ  إِلَى ِدينِِهم   َمص  تَِها،  َعلَى لَُهم   َمَواِضِعِهم   بِتَق ِويَةِ  ال ُمس   َمَرمَّ

تَِها َعلَى يَِزيدُوا أَن     تَق ِويَة   بَل   دَي نا   َعلَي ِهم   اآلنَ  يَُكونُ  َولَ  َويُعَاِونُوا َمَرمَّ

تِِهم   ِدينِِهم   َعلَى لَُهم   دِ  لَُهم   َوفَاء   َوِذمَّ دِ  بِال عَه   ِمن ُهم   لَُهم   َوِهبَة   هللاِ  َرُسولِ  َعه 

 ِ  َوِلَرُسوِلِه. لِِلَّ

َرهُ  َولَ  بِ  فِي يَُكونَ  أَن   َعلَى ِمن ُهم   أََحد   يُك  ِلِمينَ  َعنِ  ال َحر  ِهم   ال ُمس    ِلعَدُّوِ

ن ا َولَ  َرُسول   ا َولَ  َعو  ء   فِي َولَ  ُمتََجبِّر  ا َشي  ِب، يَِليقُ  ِممَّ   فََمن   بِال َحر 

ِ  َكانَ  ِمن ُهم   بِأََحد   ذَِلكَ  فَعَلَ  ا لِِلَّ   ُمن َخِلعا   ِدينِهِ  َوِمن   َعاِصيا   َوِلَرُسوِلهِ  َظاِلم 

َرَطَها الَّتِي الشُُّروطِ  بَِهِذهِ  ال َوفَاءِ  تََمامَ  إِلَّ  د  ُمحَ  أَش    َعب دِ  اب نُ  هللاِ  َعب دِ  ب نُ  مَّ

َرانِيَِة.  ِملَّةِ  أِلَه لِ   َعلَي هِ   هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  ال ُمطَِّلبِ   النَّص 

تَِرطُ وَ  تِِهم   ِدينِِهم   فِي أُُمورا   َعلَي ِهم   أَش   بَِما  َوال َوفَاءُ  بَِها التََّمسُّكُ  َعلَي ِهم   َوِذمَّ

بِ  أَه لِ  ِمن   أِلََحد   َعي ن ا م  ِمن هُ  أََحد   يَُكونَ  لَ  أَن   ن َهامِ  َعلَي ِه، َعاَهدَُهم    ال َحر 

ِلِمينَ  ِمنَ  أََحد   َعلَى ، فِي َولَ  ِسّر   فِي ال ُمس    َمنَاِزِلِهم   فِي يَأ ُووا َولَ  َعالَنِيَّة 

ِلِمينَ  َعدُوَّ  فَى يَُردُّ، ال ُمس  َطانِِهم   َولَ  بَي تِهِ  َولَ  ال َوِصيَِّة، بَِهِذهِ  َوأَو    َولَ  أَو 

يَاعِ  ءَ  َولَ  ِهم  أَض    َولَ  ال ِملَِّة، أَه لِ  ِمن   ِرِهم  َغي   َولَ  ِعبَادَتِِهم   َمَساِكنِ  ِمن   َشي 

بِ  أَه لِ  ِمن   أََحدا   يَِزيدُوا ِلِمينَ  َعلَى ال َحر    َولَ  َخي ل   َولَ  بِِسالَح   لَُهم   ال ُمس 

، تَد ُعوا َولَ  ِرَجال   يَُضايِقُوُهم   َولَ  ِلَك،ذَ  َغي رَ  َولَ  َحاَجة   بِهِ  لَ  َما يَس 

ُموا ِض  فِي َول يَُكرَّ َر    َويَدُوُمونَ  نُفُوِسِهم   َعلَى فِيَها يَدُوُمونَ  َما ِقيَّةَ بَ  األ 

، بِِرَعايَةِ  أَد يَانِِهم   َعلَى تِِهم  لِ  ِمنَ  َعلَي ِهم   يَن ِزلُ  َمن   يَق ُروا َوأَن   ِذمَّ   ِمينَ ال ُمس 

  َحلُّوا،  َما ي نَ َوأَ  َكانُوا َما َحي ثُ  َوِديَانَتِِهم   أَن فُِسِهم   فِي ابِلَيَاِليهَ  أَيَّام   ثاَلَثَةَ 

 ذَِلكَ  ِسَوى َشي ئا   يَف عَلُونَ  َولَ  يَأ ُكلُونَ  ِمن هُ  الَِّذي ال ِقرىَ  لَُهم   يَب ذُلُوا َوأَن  

ِملُونَ  َذَى َويَح   وهَ.َوال َمك رُ   َعن ُهم   األ 

تَفَى َوإِن   ِلِمينَ ال   ِمنَ  أََحد   اِخ    بَانِيَتِِهم  َره   َوَمَواِطنِ  َمنَاِزِلِهم   فِي ِعن دَُهم   ُمس 

ِفيّينَ  َكانُوا َما َحي ثُ  َويَُواُسوُهم   يَأ ُووُهم   أَن   فَعَلَي ِهم     َعن ُهم   َكتَُموا إِذَا َمخ 

، ِهُروا َولَ  َوِعن دَُهم  ِملُوا َولَ  َحِدِهم  أَ  َعلَى العَدُوَّ  يُظ   ال َواِجبِ  نَ مِ  َشي ئا   يَح 
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 ذَِلَك. فِي َعلَي ِهم  

دَ  نَقَضَ  فَقَد   َغي ِرَها  إِلَى  َوتَعَدَّى الشُُّروطِ  َهِذهِ  ِمن   َشي ئا   نََكثَ  فََمن     هللاِ  َعه 

 َوَرُسوِلِه. 

دِ  بِذَِلكَ  َوَعلَي ِهم   بَانِ ا َعلَى أََخذ تُ  الَّتِي َوال ِميثَاقِ  ال عَه  ه  يَمانِ  لرُّ ِ   ِمنِّي  َواإل 

 َوَحلُّوا.   َكانُوا َما أَي نَ  لَُهم   نَف ِسي ىَعلَ 

  نَف ِسهِ  َعلَى لَُهم   َجعَلَ  بَِما ال َوفَاءُ  َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  ُسولِ رَ  َوَعلَى 

ِلِمينَ  َجِميعِ  َوَعلَى أ فَةِ  لَُهم   ذَِلكَ  ِرَعايَةِ  ِمن   ال ُمس   اِلن تَِهاءِ  إِلَى بِِهم   َوالرَّ

 الدُّن يَا.  َوتَن قَِضيَ  السَّاَعةُ  تَقُومَ  َحتَّى

يّا   ذَِلكَ  بَع دَ  َظلَمَ  َوَمن   دَ  َونَقَضَ  ِذّمِ َمهُ  ُكن تُ  َوَرفََضهُ  ال عَه  مَ  َخص    ال ِقيَاَمةِ  يَو 

ِلِمينَ  َجِميعِ  ِمن    َكافَّة .  ال ُمس 

د   َكتَبَهُ  ِذيالَّ  ال ِكتَابِ  َهذَا فِي َوَشِهدَ   هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  هللاِ  َعب دِ  ب نُ  ُمَحمَّ

تََرطَ  الَِّذي  اَرىالنَّصَ  ِلَجِميعِ  َعلَي هِ  دَ  َهذَا لَُهم   َكتَبَ  إِذ   َعلَي ِه، لَُهم   اِش   ال عَه 

: َشاِهد ا ثاَلَثُونَ  ِديقِ  بَك رِ  أَبُو َوُهم    اب نُ  انُ ُعث مَ  / ال َخطَّابِ  ب نُ  ُعَمرُ  / الّصِ

دَاءِ  أَبُو / ذَّر   أَبُو  / َطاِلب   بِيأَ  اب نُ  َعِليُّ  / َعفَّانَ   /   َري َرةَ هُ  أَبُو / الدَّر 

لُ  / ال َمِلكِ  َعب دِ  اب نُ  ال عَبَّاسُ  / َمس عُود   اب نُ  هللاِ  َعب دُ    ال عَبَّاِس  اب نُ  فَض 

ه ِري   اب نُ  ُعبَادَةَ  اب نُ  َسع د  / ُمعَاذ   اب نُ  َسِعيدُ   هللاِ  َعب دِ  اب نُ  َطل َحةُ  / الزَّ

 / يَِزيدَ  اب نُ  هللاِ  َعب دُ  / ثالث؟ (تَِليت  ) اب نُ  يَِزيدُ  / قَي س   اب نُ  ثَابِتُ  / ُعبَادَةَ 

ُصوصَ   اب نُ  بَد رِ  اب نُ  قَِسيم   اب نُ  فَر 

ارُ عَ  (إَِمامُ )  لُ  /  ؟َيَِزيد  اب نُ  ؟مَّ   / النََّجِشي ال عَِظيمِ  َعب دُ  / تَِميم   اب نُ  َسه 

رُ   اب نُ  هللاِ  َعب دُ   / ُحَسي ن   اب نُ  عَِظيمِ ال   َعب دُ   إِب َراِهيَم/ ارُ عَ  / ال عَاِص  اب نُ  َعم    مَّ

  اب نُ  ُعبَي دُ  /  َحنِيفَةَ  أَبُو / ثَابِت   ب نُ  َحسَّانُ  / ُموِسي  اب نُ  َمعَظَّمُ  / يَاِسر   اب نُ 

 / الُمطَِّلبِ  َعب دِ  اب نُ  ِهَشامُ  / ال عَاَزرِ  وأَبُ  / هللاِ  َعب دِ  اب نُ  اِشمُ  َ/ َمن ُصور  

دَ، َهذَا َعن هُ  هللاُ  َرِضيَ  َطاِلب   أَبِي اب نُ  َعِليُّ  َوَكتَبَ  ِجلُّ  ال عَه  تُوب   َوالّسِ   َمك 

مِ  بِتَث بِيتِ  َوُخلِّدَ  َصِغير   َغي رِ  ِجل د   فِي تُوم   َوُهوَ  السُّل َطانِ  ُحك    بَِخاتَمِ  َمخ 

دُ  َعل يِِه، هللاُ   لَّىصَ  النَّبِّيِ  ِ  َوال َحم   .لِِلَّ

مِ  فِي ِمن هُ  اغُ ال فَرَ  َوَكانَ  ال ُمبَاَرُك، ال ِكتَابُ  َهذَا َكُملَ   ال ُمبَاَركِ  اِلث نَي نِ  يَو 

رِ  آِخرَ  َهارِ  الشَُّهدَاءِ  َسادَتِنَا َسنَةَ  ال ُمبَاَركِ  بَُؤونَه َشه  َط  َب َرارِ  السُّعَدَاءِ  األ   األ 

، هللاُ  اَرَزقَنَ . اَمعَنَ تَُكونُ  َشفَاَعتَُهم   آِمين 

ِرينَ  ِللسَّابِعِ  ذَِلكَ  ال ُمَوافِقِ  رِ  ِمن   َوال ِعش  مِ  هللاِ  َشه  َسة   َسنَةَ  ال َحَرامِ  ال ُمَحرَّ  َخم 
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بَِعينَ  َرةِ  َوتِس عُِمائَة    َوأَر  َسنَ  ال عََربِيَِة، ِلل ِهج  ، إِلَى َعاقِبَتََها هللاُ  أَح  .آِمي  َخي ر   ن 

لِ  ل كُ مِ  ال ُمبَاَركُ  ال ِكتَابُ  َهذَا لَى النَّف ِس  ال ُمبَجَّ  ال عَاِلمُ  الشَّي خُ  الّرئِيسُ  ال َمو 

عَانَ  لُ  ُسم  لُ  ال ُمعَلِّمِ  نَج  ُمتَنَيِّحِ  هللاِ  فَض 
لُِسي.  ال َمع ُروفِ  نَف َسهُ  هللاُ   نَيَّحَ  ال   بِال بَر 

ُرفِ  َهِذهِ  َونَاقِلُ  َح  ِكينُ  األ  لُوءِ  ال ِمس  أَلُ  وبِ َوالذُّنُ  ال َخَطايَا ال َمم  َوةَ  يَس    اإِلخ 

  َوال َمِسيحُ  َصلََواتِِهم   فِي يَذ ُكُروهُ  أَن   ل ُحُروفِ ا َهِذهِ  َعلَى يَِقفُونَ  الَِّذينَ 

ُضُهم    َوِمائَة.  َوِستِّينَ  ثاَلَثِينَ  ال َواِحدِ  ِعَوضَ  ذَِلكَ  َعن   يُعَّوِ
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 السادس الفصل

 آلشوريينا للنصارى )ص( محمد النبي عهد
 ]هللا رسول محمد  من[

 ( 230-228 :1910  مالخ وردهاأ التي اإلنجليزية الترجمة )عن

 لتعذر نظرا اإلنجليزية باللغة  مكتوبة نسخة  عن  النص  تُرجم(

 )الحصول

 الوثيقة.  لهذه عربية  نسخة  أية على

  الكوش محمد  د. ترجمة

َحى لَقَد     يَا ِفي إِلَيَّ  تَعَالَى هللاُ  أَو  فَ  امَ  ُرؤ  تِثَال   أَف عَُل، َسو   َوام 

ِرهِ  دُ أَتَعَ  تَعَالَى أِلَم  فَظَ  بِأَن   هَّ  الِميثَاَق.  َهذَا أَح 

ِلِمينَ  ِمنَ  أِلَت بَاِعي ِري، أَِطيعُوا أَقُوُل: الُمس  ُموا أَم  ةَ  َوَساِعدُوا اُح  ُمَّ   اأُل 

َرانِيَّةَ  قَ  َهذَا، نَابلَدِ  َفِي النَّص  .  فَو   أََراِضيِهم 

، فِي ِعبَادَتِِهم   أََماِكنَ  ُرُكوااُت    َرئيِِسِهم   َعن   وا ذَبُّ وَ  َساِعدُوا َسالم 

 فِي أَو   الِجبَاِل، فِي أََكانُوا َسَواء   ِلل ُمَساَعدَةِ، َحاَجتِِهم   ِعن دَ  َوقََساِوَستِِهم  

َراِء، رِ  فِي أَو   الصَّح  . بُيُ  فِي أَو   البَح   وتِِهم 

ِلم   يَُمسُّ  لَ  ، ِمن   ا  َشي ئ ُمس  تَلََكاتِِهم   ِمل ِكيَّات   أَو   بُيُوتا   أََكانَت   َسَواء   ُمم 

َرى، . ِمن   َشي ئا   يُف ِسدُ  َول  أُخ  َراِضِهم  ِلِمينَ  ِمنَ  أَت بَاِعي َوَعلَى أَغ    أَلَّ  الُمس 

وا َمةَ  يَن تَِهُكوا أَو   يَُضرُّ ِ  ُحر  ِة، َهِذهِ  يفِ  أََحد   أَّي   َرى النََّصا أِلَنَّ  األُمَّ

، يَد فَعُونَ  َرِعيَّتِي، َِ يَةَ تِ  َعلَى  َوُهم   الِجز  ِلِميَن. ِلُمَساَعدَةِ  ع دَاد  اس     الُمس 

َخذُ  لَ     يَِة، ِمن   َعلَي هِ  اِلتِّفَاقُ  تَمَّ  َما إِلَّ  ِمن ُهم   يُؤ    َكنَائُِسُهم   تُت َركَ  َوأَن   الِجز 

، دُونَ  ِهَي، َكَما َمحَ  َوأَن   تَغ يِير    َكَما  َويُعَلُِّموا يَتَعَبَّدُوا  أَن   َسِاوَستِِهم  ِلقَ  يُس 

يَّةَ  فَِللنََّصاَرى اُؤوَن،يَشَ  .  َكنَائِِسِهم   دَاِخلَ  الَكاِملَةِ  التَّعَبُّدِ  ُحّرِ  َوبُيُوتِِهم 

دَمُ  َولَ  ء  شَ  يَد ُخلُ  َولَ  َصلََواتِِهم   بُيُوتِ  ِمن   بَي ت   يُه    بِنَاءِ  إِلَى بِنَائِِهم   ِمن   ي 

، ِجد  رَ  َهذَا الَفَ خَ  فََمن   النََّصاَرى. ِمن   نَف س   بِِطيبِ  إِلَّ  َمس    َخانَ  فَقَد   األم 

ةَ   َرُسولَهُ.  َوَعَصى هللاِ  ِذمَّ

َرفَ  َوأَن   يَةُ  تُص  يَها الَّتِي الِجز   فِي تُودَعَ  َوأَن   هللاِ  َسبِيلِ  فِي النََّصاَرى يَُؤدِّ

ِلِميَن. َمالِ  بَي تِ  ُجلِ  َعلَى وإِنَّ  الُمس  ا َواِحدا ؛ ِدينَارا   العَاِدّيِ  الرَّ ارُ التُّ  أَمَّ  جَّ

ِلُكونَ  الَِّذينَ  َواألَث ِريَّاءُ  ِة، الذََّهبِ  َمنَاِجمَ  يَم    َعَشرَ  اث نَي   دَف عَ  فَعَلَي ِهم   َوالِفضَّ

يَةَ  َولَ  ِدينَارا . ِلكُ  لَ  َمن   َعلَى َولَ  األََجانِبِ  َعلَى ِجز  تَلََكات   و  أَ  بَي تا   يَم   ُمم 
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ة   َرى. قَارَّ ضا  أَ  َوِرثَ  َمن   َوَعلَى أُخ  يَ  أَن   ر   َمالِ  ِلبَي تِ  ُمقَدَّرا   َمب لَغا   يَُؤدِّ

ِلِميَن.   الُمس 

بَرُ  َولَ  ُخُروجِ  َعلَى النََّصاَرى ِمن   أََحد   يُج 
دَاءِ  ِلُمَحاَربَةِ  ال   اإلس الِم،  أَع 

، َهاَجَمُهم   إِذَا لَِكن   ِلِمينَ  عَلَىفَ  َعدَو  َرتِِهم   يَُهبُّوا أَن   الُمس    َعن ُهم   والذَّبِّ  ِلنُص 

الحِ، بِالَخي لِ    َعن ُهم   يَُصدُّوا أَن   َوَعلَي ِهم   إِلَي َها، َحاَجة   فِي َكانُوا إِن   َوالّسِ

َهُروا َوأَن   الَخاِرجِ  ِمن   يَأ تِيِهم   َمك ُروه   أَو   أَذى   ُكلَّ  .ُمَسالََمتِ  َعلَى يَس    َول  ِهم 

بَرُ  ن   أََحد   يُج  َرانِيَّةِ النَّ  ِملَّةِ  َعلَى  َكانَ  ِممَّ ها   ص    أَن   إِلَى اإِلس الِم، َعلَى ُكر 

ِلُموا.   أَن   هللاُ  يََشاءَ   يُس 

بِرُ  َول  ِلُمونَ  يُج  َرانِيَّاتِ  الُمس  تِــنَاقِ  َعلَى النَّص   إِذَا لَِكن   اإِلس الِم، اع 

تِنَاقِ  فِي َرِغب نَ  ِلِمينَ  فَعَلَى ِه،اع  نَى يُعَاِملُوُهنَّ   أَن   الُمس   .بِالُحس 

َجتِ  إِن   َرأَة   تََزوَّ َرانِيَّة   ام  ِلما   َرُجال   نَص  تِنَاقِ  فِي َراِغبَة   تَُكن   َولَم   ُمس    اع 

نََحَها أَن   فَعَلَي هِ  اإِلس الَِم، َِ  يَم  يَةَ   قَ َوِوف   َكنِيَستَِها فِي ِدينََها ِرسَ ِلتَُما الُحرَّ

ينِيَّةِ  َعِقيدَتَِها ِة، الدِّ ُجَها  يُسيءَ  ن  أَ  يَِجبُ  َولَ  الَخاصَّ   بَِسبَبِ  ُمعَاَملَتََها َزو 

 ِدينَِها. 

رَ  َهذَا أََحد   َخاَلفَ  إِذَا تََكبَ  َوَرُسولَهُ  هللاَ   َعَصى فَقَد   األَم   َعِظيما .  ذَن با    وار 

، بِنَاءَ  النََّصاَرى أََرادَ  إِذَا ِلِمينَ  ِجيَرانِِهم   لَىفَعَ  َكنِيَسة  .  أَن   الُمس   يَُساِعدُوُهم 

  ِمنَّا  َوال تََمُسوا إِلَي نَا  َوأَق بَلُوا أََطاُعونَا النََّصاَرى ألَنَّ  بِذَِلكَ  الِقيَامَ  َعلَي ِهم   إِنَّ 

َمةَ.  السَّالَمَ  ح   َوالرَّ

ِلِمينَ المُ  فَعَلَى َعِظيم   َعاِلم   َصاَرى النَّ  بَي نِ  ِمن   بََرزَ  َوإِذَا َراَمهُ، س    َول  إِك 

ُسدُوهُ   َمقَاِمِه.  َعلَى  يَح 

ِلم   َوُكلُّ  َرانِيّا    َظلَمَ  ُمس   هللاِ.  َرُسولِ  َمع ِصيَّةِ  إِث مُ  َعلَي هِ   َسيَُكونُ  نَص 

ِوي لَ  دُوهُ  أَو   ِلِْلس المِ  َعدُّوا   النََّصاَرى يُؤ  ِ  أَو   ِسالح   أَو   بَِخي ل   يَُزّوِ  أَّي

. ن  ُطرَّ  ن  َوإِ  َعو  ِلم   اُض  َرا  فَعَلَى التََّخفِّي إِلَى ُمس  ِ النَّص    يَُضيِّفَهُ  أَن   نِّي

 َِ دَائِِه.  ِمن   إِيَّاهُ  َوَحاِميّا    لَهُ  ُمِضيفا   يَُكونُ   بِلَيَاِليَها، أَيَّام   ثاَلثَةَ  أَع 

ال   ُموا أَن   َرىالنََّصا َعلَى يَِجبُ  ذَِلَك، َعن   َوفَض  فَالَ  نَِساءَ  يَح    َوأَط 

ِلِمينَ  .   َعلَى العَدَوَّ  ِهُروايُظ   أَو   َعدُّو   إِلَى يَُسلُِّموُهم   َول الُمس  َراتِِهم   َعو 

  الِحَمايَةِ  فِي َحقَُّهم   َضيَّعُوا فَقَد   الشُُّروطِ  َهِذهِ  ِمن   َشي ئا   النََّصاَرى نََكثَ  إِذَا

 َوبَاِطال .  ا  لِغي الِميثَاقُ  َوَصارَ 

 ِمن   نِيَستِِهم  كَ  َوَرئِيِس  النََّصاَرى  أَِميرِ  إِلَى الَوثِيقَةِ  بَِهِذهِ  يُع َهدَ  أَن   يَِجبُ 
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لِ    ِحف ِظَها. أَج 

 العهد:  على وشهد 

  أبي  ابن علي / عفان ابن عثمان /الخطاب  بن عمر / الصديق بكر أبو

  عبد  /براء  أبو / رذ  أبو / الدرداء أبو / سفيان أبي بن معاوية / طالب 

  بن  فضل /المطلب  بن حمزة  /عباِس  بن هللا عبد  /مسعود  بن هللا

 بن  َسعد  /معاذ  بن سعد  / هللا عبد  بن طلحة / العوام بن الزبير / العباس

  بن  سهل /يزيد  بن هللا عبد  /ثابت  بن يزيد  / قيس  بن ثابت  / عبادة

 العالية بوأ / جباح  بن  داود  / مظعون  بن  عثمان ] / ةصيف  ]أو صوفية؟

 / ربيعة  ابن /عسير ابن / حذيفة أبو / اضيالق بن عمرو بن هللا  عبد  /

 / كعب  بن كعب  / ثابت  بن َحّسان / عصية بن شمها   /يَاسر  بن عمار

 طالب. أبي بن  جعفر / َمالك بن كعب 

  أجمعين. عنهم هللا رضي

  هللا،  رسول محمد، إمالء من سفيان، ]أبي[ بن معاوية العهد  هذا كتب 

 نة.المدي في الهجرة، من الرابعة السنة في
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 موافقات
  لنصارى/مسيحيي  )ص( محمد  النبي كتبها التي والمواثيق العهود  إن

 اضطهاد  عن يمتنعوا بأن المسلمين كافة الطريقة بنفس تأمر زمانه

 أن  إلى عنها بالدفاع  ويأمرهم المسالمة، النصرانية/المسيحية الطوائف

 مستندات  أيدينا[ ينب ]الذي الكتاب  يضم عليها. ومن األرض  هللا يرث 

  ]إما[  أصلية لمصادر ا  نسخ ذلك في بما عليها، الحصول يعز ووثائق

  مصححة  نسخ على يشتمل كما الفارسية، باللغة أو العربية باللغة

  عربي  بأسلوب  العربية إلى ونقلت  حديث  عربي بخط كتبت  ومنقحة

 من مزيد  لخوض  إليه يحتاجون ما كل حثينالبا أمام فإن وعليه حديث.

 .                     النبوية المواثيق في المعمق البحث 

  

 الوثائق  تلكم عن الكشف تم أن تعالى منه ومنة  هللا من توفيقا   كان ولقد 

  والمسيحيين  للمسلمين األوان آن لقد بالذات. التاريخية اللحظة هذه في

 جج يؤ فتئ ما الذي العلماني العالمي نظامال أمام واحدا   صفا   يقفوا أن

  أضحى  بل استقالليتهم، سلبهم إلى جاهدا   ويسعى بينهم، الصراعات 

  دوام  والمسيحيين  للمسلمين  تعالى هللا نسأل نفسه. وجودهم في  يهددهم

والتآلف األلفة .   

 

 توحيد  على يعمل أن شأنه من ما القوة من له السردي النص  هذا إن

 أوانه،  في رظه قيِّم أكاديمي بحث  إنه والمسيحيين، المسلمين صفوف

  المتبادل  الحترام إشاعة في حاسما   دورا   تلعب  أن مضامينه شأن ومن

  'مبادرة  رئيس الرؤوف، عبد  فيصل )اإلمام الدينية الحرية وقيم 

 قرطبة'( 

 

  الديانات  تتناول دراسة لكل ضروريا   مرجعا   يعد  الذي العمل هذا في

 النبي  ةقص مورو أندرو جون األستاذ  يحكي  ثالث،ال اإلبراهيمية 

  الصحراوية  تجربته  من اتخذ  كيف ذلك في بما ، )ص( محمد 

  المسلمين  شمل للمِّ  وسيلة الضعيف وحماية الكرم لقيمتي المتضمنة

رنا والمسيحيين.  الذي النبي حديث  ]بمعنى[ الباب هذا في مورو يـذّكِ
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  ول  ظلم "ل بأنه  اليوم لحا  صا يزال ل كان كما باألمس صالحا   كان

ميزوري( جامعة هوبز،  )جوزيف الكتاب". أهل ىعل  عدوان . 

 

 أن  إما علينا محكوم أنه مضى وقت  أي من أكثر يومال ندرك أصبحنا

  هذه  إن كحمقى. فنموت  نقتتل أن وإما كإخوة، معا   نعيش كيف نتعلم

 طوائف ال أجل من )ص( محمد  النبي كتبها التي العهود[ ]أو الرسائل

 القدرة روح والمسيحيين  المسلمين بين تزرع أن شأنها من النصرانية

  وجيران، وكأصدقاء هلل، كعباد  ،المشترك والعيش التساكن  على

تََمنينَ    صافي،  )عميد  الصغير. األرضي الكوكب  نفس على جميعا   ُمؤ 

الشمالية( كارولينا جامعة .        

 

 عهودا   ستبقى بل فحسب، خيةتاري وثائق والمواثيق  العهود  هذه ليست 

  يوم  من المسلمين لجميع بالنسبة إلزامية قوة ذات  عولالمف سارية

 للدكتور  العمل هذا إن عليها. ومن األرض  هللا يرث  أن إلى كتبت 

  عمل   أنه كما اإلسالمي العام الدولي للقانون جديدا   أفقا   أنار  قد  مورو

 العهود  تلك دراسةل األكاديمي والتقصي البحث  من مزيد  على يحفز

  التخصصات،  متعددة الجامعة -د  دج رمضان، م. )هشام والمواثيق

 .كوانتلين(

 

 مفيد  مصدر هو  العالم لمسيحيي )ص( محمد  النبي عهود  كتاب  إن

 إلى  إضافة اإلسالمي، للعالم  الديني الثقافي بالتاريخ المهتمين  لكل

  سيساعد  تاب الك أن  كما المسيحية. والديانة اإلسالمي الدين دراسة

 بين  التفاهم من ومزيد  النوايا حسنو التسامح  معاني تقوية على

 الدراسات من للمزيد  جديدة آفاقا   تحيف فهو المختلفة؛ الحضارات 

الحكومية( باكو جامعة قاسموفا، )عايدة والبحوث  . 

 

  وأبان  مشكورا ، مجهودا   القيم الكتاب  هذا في  مورو األستاذ  بذل لقد 

 رأنظا لجلب  شك بال يؤهله ما وهو له؛ سب يح محمود  تفان عن

 الكتاب  إن علومها. في والمتخصصين اإلسالمية الدارسات  طالب 
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 التي العالقة في  -جديدة برؤية– النظر إعادة إلى ومقنعة صادقة دعوة

  ومحمد  وعيسى موسى رسالة الثالث: اإلبراهيمية الرسائل بين تربط

المغرب( -جدةو األول، محمد  )جامعة  سـالّم عمـرو )ص(. . 

 

 لْلسس الثالث  المصدر اعتباره يمكن لما يؤسس قد  الكتاب  هذا إن

 العهود  في يتمثل المصدر وهذا اإلسالمي. ينالد  عليها ينبني التي

  توصل  لقد  الكتاب. ألهل )ص( محمد  النبي  كتبها التي والمواثيق

  إنها  حيث  من مسبوقة غير أهمية ذات  نتائج إلى مورو الدكتور

  المسيحيين و اليهود  بين السلمي التعايش إشاعة دأمب تفرض 

ن وهو - والكاتب  والمسلمين. فَه يضّمِ  للعهود  متعددة ترجمات  مؤلَـّ

  خاللها  من يبين فهو -بينها مقارنة عمليات  إجراء يمكن  المذكورة

  باحترام  واليهود  المسيحيين يعاملون وأتباُعه )ص( النبي كان كيف

 بلومفيلد،  )بريدجيت  ''التسامح'' جرد م على تقتصر معاملة ل ولطف،

نبراسكا( امعةج . 

 

ف هو العالم لمسيحيي )ص( محمد  النبي عهود  كتاب  إن  في جاء مؤلَـّ

  عمق  من به يتصف بما غيره على سبق ذو كتاب  أنه كما وإبانه، وقته

 )ص( محمد  النبي أفكار على كاشفة أضواء يسلط فهو وشمولية.

المغرب( وجدة، األول، محمد  معةجا الكوش، )محمد  سياسته وعلى . 

 

 مدرسا   مناصب  عدة في مورو أندرو جون الدكتور األستاذ  ـب تقلَّ 

 عدد  بتأليف قام كما وجامعات. كليات  عدة في اإلداري للعمل اول  ومز

  الطبية  النباتات  موسوعة أحدثها[: ]ومن منها الكتب  من كبير

فرلند  ماك )منشورات  اإلسالمية،  (2011)  والثورة: الدين وكتاب  ،

  )منشورات  -كاردنال  إرنستو عند  السياسي مواإلسال  الروحي اإلسالم

بلشينغ با سكولرز كامبردج  (2012)  صور كتاب  إلى باإلضافة ،

فرلند  ماك )منشورات  المقدسة الرمزية في  مقالت  إسالمية: ومفاهيم  

(2013).  
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 المحمدية العهود مبادرة نداء

 ســالم(   عمــرو د. اإلنجليزي النص )ترجم
 م الرحي  الرحمن هللا بسم

  بقاع  مختلف في  الدمار تزرع التي الهمجية الصراعات  على كرد      

  اغتنام  عاتقهم على القضية بهذه المهتمون المسلمون أخذ  العالم،

  سانحة  كفرصة العالم لمسيحيي )ص( محمد  النبي عهود  كتاب  صدور

 دعوة  توجه والتي ”المحمدية العهود  'مبادرة نداء تبني أجل من

 التالي:  البيان لتوقيع العالم  رعب للمسلمين مفتوحة

 ونص  بروح التزامنا عن نعبر  لهأسف الموقعين نحن إننا“     

  وسلم  عليه هللا صلى محمد  النبي كتبها  التي والمواثيق العهود 

  قبول  حال في العهود، هذه أن على مؤّكدين العالم، لمسيحيي

  الشريعة  نظر في القانون بقوة متمتّعة تصبح صحتها،

 اإلسالمية، الشريعة في يوجد  ل وأنه  هذا، وقتنا  في ةاإلسالمي

 تلك يناقض  ما المتواتر، الصحيح التأويلَ  تأويلُها تم كما

م  الحاضر. في أو الماضي في سواء المحمدية، العهود    وبُِحك 

  ضحايا  من جماعة نشّكل المسيحيين[، ]معشر مثلكم أننا

  والتدين  لةالمناض العلمانية روح وضحايا  اإللحاد،و اإلرهاب 

  اناتكم مع نتفّهم فإننا العالم، عبر اآلن المنتشر الكاذب 

  عمق  ندرك أننا كما كمسلمين. معاناتنا خالل من كمسيحيين

 وهو  تعالى هللا ندعو لمعاناتكم. المتفحص  بالتأمل معاناتنا

 جمرة  على القابضين كل معاناة يحتسب  أن الراحمين، أرحم

  ندعوه  كما بريء. كل ناةمعا  وتعالى سبحانه ويحتسب  الحق،

 من لمشيئته،  تام خضوع في وعونه بمدده يِمدَّنا أن وعال جل

 محمد  النبي عهود  في جاء بما وروحا   نصا   سويا   العمل أجل

  جميع  في العالم، لمسيحيي كتبها التي وسلم عليه هللا صلى

 رب  هلل والحمد  الرحيم رحمنال هللا بسم معهم. معامالتنا أوجه

 المساندة  رسائل بعث  على جاهدين سنعمل إننا :” العالمين

  'عهود  كتاب  من نسخ جانب  إلى بها، وصلنت  التي والتأييد 

  الطوائف  زعماء إلى العالم،' لمسيحيي )ص( محمد  النبي
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  وغيرهما  اإلفريقية، والقارة األوسط، الشرق في المسيحية

 من  الراهن  الوقت  في الكثيرون ييعان  حيث  العالم بقاع من

 ”. المتطرفة“ اإلسالمية الجماعات  يد  على  خطيرة هجمات 

 باسم  اقترافها تم التي الهمجية والعتداءات  لتفجيرات ل ونظرا        

  ل  المستقبل في تُرتكب  أن  يمكن وأخرى القريب، الماضي في اإلسالم

  كمسلمين  نكون ام أحوج إننا حرج دون نقول  أن يمكننا فإنه هللا، قدر

  التماهي  من تبّرئنا  عن صراحة اإلعالن إلى بالذات، الوقت  هذا في

 بين  الغربية، الدول  في المسلمين غير أذهان في يقع قد  الذي والخلط

 شموليته  في الحقيقي واإلسالم المتنامي اإلسالموي اإلرهاب 

  الطرف  هو الماضيين القرنين مدى على اإلسالم  ظل لقد  و]تسامحه[.

  اآلن  وأصبح الغربي، لمبالعا تعامله في جمعه لقاء كل في خاسرال

  من  تأتيه كما الداخل من تأتيه هوادة وبال متتالية لهجمات  عرضة

 جانب  من الحرص  هذا لماذا إذن البعض  يتساءل قد  الخارج.

  إن  الراهن؟ الوقت  في المسيحيين لمعاناة النتباه إثارة  على المسلمين

 يعاني من تجاه والشفقة بالرأفة الشعور أن هو ذلك على األجوبة أحد 

  ينِمُّ  فعل لهو المشاعر،  لتلك الحاجة أمس في فيه أنت  وقت  في مثلك

  يجعلون  ما غالبا   بمطالب  للناس يتقدمون الذين  إن وشهامة. حزم عن

 ببذل  إليهم يتقدمون من خالف على حولهم، من ينفضُّون الناس أولئك

 ولهم.ح  يلتفُّون فإنهم المساعدة،

د  المسلمون يتجاوز لكي األوان آن لقد         ولسانُ  الحتجاج مجرَّ

  مما  بالرغم العبارة فهذه ”.إرهابيين يعا  جم لسنا لكننا“ يقول: حالهم

 الذي  األناني الحس من بشيء تشي أنها إل واضح، صدق من تتضمنه

  أتم  سواء المسلمين، غير  من الناس من الكثير  نظر في الذات  يخدم

  موقفا   المسلمون يتخذ  أن وقت ال حان أنه كما يتم. لم أم فيها عتقاد ال

ضون  الذين المسالمين المسيحيين د يسان  وعلنيا   واستباقيا   حازما     يتعرَّ

 أمر بما ذلك موقفهم  في مستندين الضالين، ”المسلمين“ لهجمات  اآلن

  التي  الوثائق بعض  ضوء وعلى وسلم، عليه هللا صلى محمد  النبي به

   نفسه. ص( النبي) كالم وتوثِّق أخيرا   اكتشافها تم

 ثالث  -تعالى هللا شاء إن- له ستكون الحالي المشروع هذا إن     
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  يلي:  فيما  متمثلة القيمة، حيث  من تصاعديا   تتفاوت  إيجابية نتائج 

  يمتلكون  زالوا ل الذين ألولئك المسلمين تقدم أن شأنها من )أول (

 خطرت ل قد  وبكيفية  إيجابية، صورة في نية باإلنسا الشعور من درجة

  األرواح.  ض بع  حماية على تساعد  أن شأنها من إنه )ثانيا ( البال. على

  تعالى  ألمره امتثال   تعالى هللا  لوجه به القيام ينبغي عمل إنه )وثالثا (

 )ص(. محمد  نبيه  لسان على أتى كما الواضح

  مشاعر  عن التعبير  من ا  انطالق ونشره إرساؤه يتم ل السالم إن     

 التظاهرات  في المشاركة على القتصار بمجرد  أو فحسب، السالم

 دون  الصراعات، وخوض  بمجابهة يتحقق السالم إن م.بالسال  المنادية

 ألمر إنه ذلك. في تعالى مشيئته واستحضار تعالى هللا ذكر عن الغفلة

  إلى  خالقية،األ الستقامة  مع  الستراتيجي المتياز يتكاتف أن نادر

  ]لمواجهة  خاصة عمل خطة رسم أجل ن م  تعالى هللا أوامر جانب 

 يمثل  المحمدية والمواثيق العهود  مبادرة نداء أن نعتقد  إننا الوضع[.

  المسلم/  ]أخي ضميرك حركك فإذا والتالقي. التكاتف ذلك بالضبط

  بن  محمد  للنبي الست  )العهود  الكتيب  لهذا قراءتك بعد  المسلمة[ أختي

  لمسيحيي  )ص( محمد  النبي عهود  كتاب  ]أو  زمانه( لمسيحيي هللا بد ع

  أو  مكانك يقرر أن بإمكانه أحد  ل هأن دائما   الحسبان في آخذا   العالم[

 ” الدين في إكراه ل“ تعالى: لقوله مصداقا   -شيء أي عليك يفرض 

  هذا  على الموقِّعين قائمة إلى اسمك تضيف أن فبإمكانك (،256:2)

  الرابط  على الغرض  لهذا إشارتك رهن حيز وضع تم قد ف النداء،

   التالي: اإللكتروني
www.covenantsoftheprophet.org 

 

 


